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UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész

4/2009. (ÜK. 4.) LÜ

utasítása

a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló
25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 19. §-ának (6) bekezdése alapján a következõ
utasítást adom ki:

1. §

A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mû-
ködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (a továb-
biakban: SZMSZ) 71. §-a és a § címe helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„A félfogadás és az ügyfelek tájékoztatása

71. §

(1) A helyi ügyészséghez, a fõügyészséghez és a területi
katonai ügyészséghez panasszal, kérelemmel, bejelentés-
sel (a továbbiakban együtt: panasz) forduló személyeknek
(a továbbiakban: panaszos), valamint annak a természetes
vagy jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelke-
zõ szervezetnek, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érde-
két, jogi helyzetét bármely ügyészi szerv elõtt folyamatban
lévõ ügy érinti (a továbbiakban: ügyfél) fogadását a bünte-
tõjogi, illetve a magánjogi és közigazgatási jogi szakágban
(a területi katonai ügyészségen az adott szakterületen)
szolgálatot teljesítõ ügyészek, ügyészségi titkárok és
ügyészségi fogalmazók látják el.

(2) A panaszost, illetõleg az ügyfelet a panasz elõter-
jesztésekor jogairól tájékoztatni kell. Ha a panasz nem tar-
tozik az ügyészség, illetõleg a félfogadást ellátó ügyészség
hatáskörébe, illetékességébe, közölni kell, hogy annak el-
intézésére melyik szerv, illetõleg melyik ügyészség jogo-
sult. A panasz elintézése során egyebekben a hatályos tör-
vények és a szakági alaputasítások vonatkozó rendelkezé-
seit kell alkalmazni.

(3) A félfogadás rendjét az ügyészség vezetõje állapítja
meg.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt ügyészségek épületei-
nek bejáratánál a félfogadás rendjét tartalmazó tájékoztató
táblát kell elhelyezni.”

2. §

Az SZMSZ a következõ 71/A. §-sal egészül ki:

„71/A. §

(1) A félfogadást ellátó ügyész, ügyészségi titkár,
ügyészségi fogalmazó az ügyfelet, ha azt kivételesen szük-
ségesnek tartja, az ügy elõadójához, illetõleg a vezetõ
ügyészhez csak a velük történt elõzetes megbeszélés alap-
ján irányíthatja.

(2) A félfogadást ellátó ügyész, ügyészségi titkár,
ügyészségi fogalmazó a folyamatban lévõ ügyekrõl a jog-
szabályok és a legfõbb ügyészi utasítások keretei között
adhat felvilágosítást.

(3) A tájékoztatás egyebekben az ügy iktatószámára, az
elintézés érdekében tett közbensõ intézkedésekre (áttétel,
iratbeszerzés stb.), illetve a már kiadmányozott ügyekben
arra terjedhet ki, hogy az ügyben született-e érdemi döntés,
és megtörtént-e annak elküldése. Az elõadók nevét közöl-
ni – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – nem lehet.

(4) Már kiadmányozott ügyekben – a személyes adatok
védelmére vonatkozó rendelkezések betartásával – a ha-
tározat vagy más döntés másolatát az ügyfél részére,
amennyiben õ a döntés címzettje, át lehet adni.

(5) Az ügyintézési határidõkrõl, a kiadmányozott iratot
készítõ elõadó nevérõl és a vele való konzultáció igénybe-
vételének lehetõségérõl csak az ügyintézõ ügyészségi al-
kalmazott elõzetes hozzájárulása alapján adható tájékoz-
tatás.”

3. §

Az SZMSZ a következõ 71/B. §-sal egészül ki:

„71/B. §

A Legfõbb Ügyészségen, a fellebbviteli fõügyészsége-
ken és a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen az ügykezelõ
irodákban szolgálatot teljesítõ ügyészségi alkalmazottak
az ügyfeleket a 71/A. § (3)–(5) bekezdése szerint tájékoz-
tathatják.”

4. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.
(2) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ napon hatá-

lyát veszti.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész
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KÖRLEVELEK
A legfõbb ügyész

1/2009. (ÜK. 4.) LÜ

körlevele

a tárgyévi költségvetési elõirányzatok felhasználását csökkentõ intézkedésekrõl

(A körlevelet az érdekeltek közvetlenül kapták meg.)

SZEMÉLYI HÍREK
Elismerések

Nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából

a Magyar Köztársaság elnöke

a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje
(katonai tagozat) kitüntetést

adományozta

dr. Bánhegyi Gábor dandártábornok, katonai fõügyész-
ségi fõosztályvezetõ ügyésznek;

a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere

a Babérkoszorúval ékesített szolgálati érdemjelet

adományozta

dr. Koncz Lajos ezredes, katonai fõügyészségi osztály-
vezetõ ügyésznek,

Magyarkuti András ezredes, katonai fõügyészségi osz-
tályvezetõnek;

a Szolgálati Érdemjel arany fokozatát

adományozta

dr. Seres Gábor õrnagy, kaposvári katonai ügyészségi
ügyésznek,

dr. Csiha Gábor õrnagy, katonai fellebbviteli ügyész-
ségi ügyésznek;

a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát

adományozta

dr. Virág Tibor alezredes, szegedi katonai ügyészségi
vezetõhelyettes ügyésznek,

dr. Bodócs Krisztián õrnagy, budapesti katonai ügyész-
ségi ügyésznek;

a Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát

adományozta

dr. Mihalik Balázs fõhadnagy, budapesti katonai ügyész-
ségi ügyésznek.

* * *

A legfõbb ügyész

dr. Boholy Zoltán címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, ny. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyésznek

Ügyészségi Emlékgyûrût

adományozott.
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Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Bakonyi Ágnes legfõbb ügyészségi ügyész, mb. osz-
tályvezetõ ügyészt szolgálati helyén fõosztályvezetõ-he-
lyettes ügyésszé;

dr. Rimóczy István nyíregyházi városi ügyészségi
ügyészt szolgálati helyén vezetõhelyettes ügyésszé;

dr. Herczeg János Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi
ügyészt,

dr. Laczi Beáta szegedi városi ügyészségi ügyészt
szolgálati helyükön csoportvezetõ ügyésszé;

dr. Kocsis Judit budapesti törvényességi felügyeleti
ügyészségi titkárt szolgálati helyén ügyésszé;

dr. Balassa István József hevesi városi ügyészségi fo-
galmazót,

dr. Gáspárné dr. Bozóky Bernadett kecskeméti városi
ügyészségi fogalmazót
szolgálati helyükön titkárrá.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Drávay Balázs budapesti kerületi ügyészségi titkárt
a Budapesti Katonai Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte
katonai ügyésszé;

dr. Bereczki Zoltán Tamás budaörsi városi ügyészségi
fogalmazót a Budakörnyéki Ügyészséghez, egyidejûleg
kinevezte titkárrá.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Biró Viktor Zsolt battonyai városi ügyészségi
ügyészt a Szolnoki Városi Ügyészséghez;

dr. Illés Mihály kisvárdai városi ügyészségi ügyészt –
határozott idõre – a Miskolci Városi Ügyészséghez;

dr. Siegler Eszter budapesti kerületi ügyészségi ügyészt
a Fõvárosi Fõügyészséghez, fõügyészségi ügyészi munka-
körbe.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyész áthelyezte

dr. Polányi Péter kazincbarcikai városi ügyészségi fo-
galmazót a Miskolci Városi Ügyészséghez.

Lemondás

A legfõbb ügyész tudomásul vette

Nagyné dr. Vecsey Zsuzsa debreceni városi vezetõhe-
lyettes ügyész tisztségérõl történõ lemondását azzal, hogy
a továbbiakban szolgálati helyén ügyészi munkakört lát el.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Dobra Tibor központi nyomozó fõügyészségi
ügyésznek 2009. április 15. napjával,

Komáromi Tiborné dr. Sasi Ágnes kiskõrösi városi ve-
zetõ ügyésznek 2009. november 30. napjával,

dr. Steiner Gábor budakörnyéki ügyészségi titkárnak
2009. március 31. napjával,

Halász Csabáné legfõbb ügyészségi tisztviselõnek
2009. december 31. napjával,

Somogyvári Erzsébet legfõbb ügyészségi tisztviselõnek
2009. december 30. napjával,

Zunity Csabáné legfõbb ügyészségi irodavezetõnek
2009. december 31. napjával.

Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Boholy Zoltán címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, ny. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyész
010022,

dr. Vincze István gyõri fellebbviteli fõügyész 012457,
valamint

Huszár Gáborné szarvasi városi ügyészségi fizikai al-
kalmazott eltulajdonított 130159 sorszámú szolgálati iga-
zolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Tovább-
képzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás

ügyészi állások betöltésére

A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és
az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. tör-
vény (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) bekezdése és 16. §-ának
(4) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

– a Legfõbb Ügyészség Közigazgatási Jogi Fõosztálya
Szabálysértési Jogi és Igazgatás-felügyeleti Osztályára
legfõbb ügyészségi ügyészi,

– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre
büntetõjogi szakági fõügyészhelyettesi,

– a Békés Megyei Fõügyészségre büntetõjogi szakági
csoportvezetõ ügyészi,

– a Debreceni Városi Ügyészségre közigazgatási jogi
szakági vezetõhelyettes ügyészi,

– a Veszprémi Városi Ügyészségre gyermek- és ifjú-
ságvédelmi csoportvezetõ ügyészi,

– a Battonyai Városi Ügyészségre ügyészi,
– a Komlói Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági

ügyészi,
– a Nyíregyházi Városi Ügyészségre büntetõjogi szak-

ági ügyészi,
– a Kisvárdai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági

ügyészi,
– a Kecskeméti Városi Ügyészségre büntetõjogi szak-

ági ügyészi,
– a Kiskõrösi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági

ügyészi,
– a Szegedi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági

ügyészi,
– budapesti kerületi ügyészségre – változó szolgálati

helyre – tizenegy büntetõjogi szakági ügyészi,
– a Budapesti Nyomozó Ügyészségre kettõ ügyészi és
– a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészségre

közigazgatási jogi szakági ügyészi

állás betöltésére.

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.

A Legfõbb Ügyészség Közigazgatási Jogi Fõosztálya
Szabálysértési Jogi és Igazgatásfelügyeleti Osztályának
legfõbb ügyészségi ügyészi álláshelyére való kinevezés
feltétele, hogy a pályázó legalább ötéves ügyészi gyakor-
lattal rendelkezzen. A pályázatok elbírálásakor elõnyben
részesül, aki közigazgatási jogi szakterületen szerzett ta-
pasztalattal, idegen nyelvtudással (elsõsorban német, an-
gol) is bír.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség bünte-
tõjogi fõügyész-helyettesi álláshelyére olyan határozatlan
idõre kinevezett ügyészek pályázhatnak, akik legalább öt-
éves büntetõjogi ügyészi gyakorlattal, továbbá hároméves
vezetõi tapasztalattal rendelkeznek. Az álláshelyre való
kinevezés feltétele az is, hogy a jelölt járuljon hozzá nem-
zetbiztonsági ellenõrzéséhez.

A Békés Megyei Fõügyészség büntetõjogi csoportveze-
tõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pá-
lyázó legalább ötéves büntetõjogi ügyészi gyakorlattal
rendelkezzen.

A Debreceni Városi Ügyészség vezetõhelyettes ügyészi
álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon
hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, és rendelkezzen
magánjogi és közigazgatási jogi szakterületen szerzett
gyakorlattal.

A Veszprémi Városi Ügyészség csoportvezetõ ügyészi
álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó leg-
alább hároméves büntetõjogi szakági ügyészi gyakorlattal
rendelkezzen. A pályázatok elbírálásakor elõnyben része-
sül, aki gyermek- és ifjúságvédelmi szakterületi ügyészi
gyakorlattal bír.

A Szegedi Városi Ügyészség büntetõjogi ügyészi állás-
helyére benyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben ré-
szesül az, aki büntetõjogi szakmai gyakorlattal rendel-
kezik.

A Budapesti Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyeire
való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá
nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz.

Az ügyész nem lehet tagja pártnak, és politikai tevé-
kenységet sem folytathat.

A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal
– az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltételektõl füg-
gõen – három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki.

Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonat-
koznak.

A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet, valamint a választójog
kivételével – az egyéb követelményeknek megfelelést iga-
zoló okiratok vagy azok hiteles másolatai.

A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilat-
kozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyil-
vántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás
teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a
pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomá-
sul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és
vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.

A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót ter-
heli, ha kinevezésére nem kerül sor.
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A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak egy olyan
nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg,
továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya
alatt, valamint nem tagja pártnak és politikai tevékenysé-
get nem folytat.

A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellé-
kelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájáru-
lását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes ada-
tait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat ese-
tén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok
során való felhasználásához.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének
e) pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére
kötelezett. E törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja
szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kineve-
zését megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008.
(ÜK. 4.) LÜ utasításban foglaltak szerint – köteles eleget
tenni.

Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi
alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, il-
letõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilván-
tartás tartalmaz.

A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés különös feltételeinek a benyújtás-

ra elõírt határidõ leteltekor nem felel meg.

A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatoknak
– a legfõbb ügyészségi ügyészi álláshely esetében a

Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igaz-
gatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) 2009.
május 11-én 13 óráig,

– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség fõ-
ügyészhelyettesi álláshelye esetében a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Fõügyészségre (3524 Miskolc, Dózsa
Gy. u. 5–7.) 2009. május 15-én 13 óráig,

– a Békés Megyei Fõügyészség fõügyészségi csoport-
vezetõ ügyészi és a Battonyai Városi Ügyészség ügyészi
álláshelyei esetében a Békés Megyei Fõügyészségre (5700
Gyula, Városház u. 6–8.) 2009. május 12-én 13 óráig,

– a Debreceni Városi Ügyészség vezetõhelyettes ügyé-
szi álláshelye esetében a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyész-
ségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) 2009. május 11-én
13 óráig,

– a Veszprémi Városi Ügyészség csoportvezetõ ügyé-
szi álláshelye esetében a Veszprém Megyei Fõügyészségre
(8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 4.) 2009. május 15-én
13 óráig,

– a Komlói Városi Ügyészség ügyészi álláshelye eseté-
ben a Baranya Megyei Fõügyészségre (7623 Pécs, Jókai
u. 26.) 2009. május 22-én 13 óráig,

– a Nyíregyházi és a Kisvárdai Városi Ügyészség ügyé-
szi álláshelyei esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Fõügyészségre (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.) 2009.
május 18-án 13 óráig,

– a Kecskeméti és a Kiskõrösi Városi Ügyészség ügyé-
szi álláshelyei esetében a Bács-Kiskun Megyei Fõügyész-
ségre (6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) 2009. május 15-én
13 óráig,

– a Szegedi Városi Ügyészség ügyészi álláshelye eseté-
ben a Csongrád Megyei Fõügyészségre (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.) 2009. május 15-én 13 óráig,

– budapesti kerületi ügyészség, a Budapesti Nyomozó
Ügyészség és a Budapesti Törvényességi Felügyeleti
Ügyészség ügyészi álláshelyei esetében a Fõvárosi Fõ-
ügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) 2009. jú-
nius 9-én 13 óráig

kell beérkezniük.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati
határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

Tájékoztató
az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány

2008. évi tevékenységérõl

Az Ügyészségi Dolgozók Országos Szakszervezete
1990. november 22-én – 300 000 Ft törzsvagyonnal – az-
zal a céllal hozta létre az Ügyészségi Nyugdíjas Alapít-
ványt, hogy meghatározott körben segítse és támogassa a
rászoruló nyugdíjasainkat.

Az alapítvány a megnövekedett segélykérõ igényeknek
az ügyészségi alkalmazottak közvetlen segítsége nélkül
nem tudna eleget tenni.

Köszönet és hála ezért az ügyészség valamennyi dolgo-
zójának, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át évrõl évre
az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány javára ajánlják fel.

Az alapítvány – az alapító okirat 8/a. pontja szerint –
közhasznú tevékenységet folytató szervezet. Célja az
ügyészség nyugdíjasainak anyagi támogatása és segítése
eseti juttatásokon keresztül, valamint a nyugdíjasok hely-
zetét javítani kívánó kezdeményezések támogatása.

A kuratórium tagjai tevékenységüket díjazás nélkül, tár-
sadalmi munkában végzik.
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Tájékoztatásként közöljük, hogy az Alapítvány javára
az alábbi felajánlások érkeztek:

2003-ban 2 819 898 Ft
2004-ben 3 099 668 Ft
2005-ben 3 432 669 Ft
2006-ban 3 834 511 Ft
2007-ben 2 880 928 Ft

Nyugdíjasaink közül 2008-ban 118 személy kért és ka-
pott segélyt, akik részére a kuratórium 3 155 000 Ft-ot sza-
vazott meg és utalt ki.

Annak ellenére, hogy 2001-tõl folyamatosan emelke-
dett a rendelkezésre álló összeg, az egyes kérelmezõk ré-
szére a segély összegét nem tudtuk folyamatosan emelni.
Ugyanis míg 2001-ben 84, addig a 2007. évben 118 kére-
lem érkezett.

Az egyes megyékben élõ nyugdíjasaink közül a kérel-
mezõk száma viszonylag nagyobb eltérést mutat. Egyes
megyékbõl rendszeresen 6–14 kérelem érkezik, de van
több olyan megye, ahonnan az alapítvány megalakulásá-
tól, 1991-tõl a mai napig csak 2–3 kérelmet terjesztettek

elõ. Több olyan nyugdíjasunk van, akik évenként ismétel-
ten nyújtanak be segélyre irányuló pályázatot.

Tisztelettel kérjük, hogy a korábban említett célok ma-
radéktalan érvényesülése érdekében az ügyészségi dolgo-
zók a 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az
Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány javára ajánlják fel. Ez
irányú szíves együttmûködését és támogatását köszönjük.

Az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány adószáma:
19663753-1-41

Munkatársaink irányába tett jelzésünk hatására 2008-
ban – az APEH értesítése szerint – a felajánlott összeg
1 051 878 Ft-tal 3 932 806 Ft-ra emelkedett.

Ezért ismételten kérjük az ügyészség vezetõit és szak-
szervezeti titkárait, hogy a felajánlások lehetõségére és
céljára továbbra is hívják fel kollégáik figyelmét.

Dr. Bicskey Ildikó s. k., Dr. Irmes Gellért s. k.,
az ÜDOSZ elnöke a Kuratórium elnöke
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft �

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................

A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszáma: ......................................................................................................................................................

Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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