
 
 
 
 
 
 
 
 

TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ 
 

AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 
 

2013. ÉVI 
 

ÉVFOLYAMÁHOZ



2 ÜGYÉSZSÉGI  KÖZLÖNY 2013.  É VI  TÁRGY-  ÉS  SZÁMMUTATÓ

TÁRGYMUTATÓ*

Á

áthelyezések (1) 9

  (2) 23

  (3) 70

  (4) 94

  (5) 118

  (6) 152

  (7) 186

  (8) 205

  (9) 238

  (10) 271

  (11) 325

  (12) 356

B

biztonsági szabályzat (1) 7

büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletéről szóló 5/2012. (I. 27.) LÜ utasítás módosítása (6) 134

  (10) 265

büntetés-végrehajtási felügyeleti szakterületen bekövetkezett rendkívüli eseményekkel 
kapcsolatos jelentéstételi kötelezettség (6) 143

– – – – – – – – kötelezettségről szóló 3/2013. (VI. 30.) LÜ h. körlevél módosítása (11) 320

büntetőbírósági eljárásban folytatandó joghátrány-indítványozási és fellebbezési gyakorlat egyes kérdései (6) 144

büntetőeljárások időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények módosítása (6) 130

bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos adatközlési kötelezettség teljesítésével, 
valamint a 2009. évi XLVII. törvény hatálya alá tartozó nyilvántartások törvényességi 
felügyeletének ellátásával összefüggő ügyészi feladatok (4) 85

E

egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódó más törvények módosításáról (11) 290

– igazságügyi jogviszonyokban alkalmazandó felső korhatárral kapcsolatos törvénymódosításokról (3) 43

– törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról (7) 170

elismerések (1) 7

  (2) 23

  (4) 93

  (6) 149

* A zárójelben lévő szám a közlöny számát, az utána következő az oldalszámot jelzi.
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  (7) 185

  (8) 204

  (11) 322

esélyegyenlőségi referensi feladatok ellátására megbízás (4) 96

esélyegyenlőségről szóló legfőbb ügyészi utasítás (12) 347

F

felhívás szakmai-tudományos tanácskozáson való részvételre (6) 157

formanyomtatványok bevezetése, valamint az ügyészi szervezetben használatos egyes 
formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosítása (12) 350

– módosítása (8) 203

GY

gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett bűncselekményekkel összefüggő ügyészi szakfeladatok ellátása (10) 250

H

halálozások (3) 72

  (4) 96

  (5) 120

  (6) 153

  (7) 187

  (10) 273

  (11) 326

  (12) 357

I

igazolványok érvénytelenítése (3) 72

  (6) 153

  (8) 206

  (10) 273

  (11) 327

informatikai biztonsági kézikönyv alkalmazása (8) 203

– – szabályzat (1) 6

– – – módosítása (8) 200

instruálásról szóló 2/2012. (VI. 30.) LÜ körlevél módosítása (9) 237
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J

jogegységi határozatok (1) 2

  (2) 18

  (12) 338

K

kiemelt ügyekkel kapcsolatos ügyintézés egyes szabályai (5) 108

kinevezések (1) 8

  (2) 23

  (3) 69

  (4) 93

  (5) 117

  (6) 151

  (7) 185

  (8) 204

  (9) 237

  (10) 269

  (11) 323

  (12) 355

– módosítása (1) 9

  (2) 24

  (3) 70

  (4) 95

  (5) 118

  (7) 186

  (8) 206

  (10) 270

  (11) 324

kirendelések (1) 10

  (2) 24

  (3) 71

  (4) 95

  (5) 118

  (6) 152

  (7) 187

  (9) 239

  (10) 271

  (11) 325

  (12) 356
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kitüntetések (3) 69

  (8) 204

Kozma Sándor tudományos pályázat díjazottjai (6) 154

L

lakásmaffia ügyekben adandó tájékoztatásról szóló 4/2008. (ÜK. 6.) együttes főov. körlevél módosítása (12) 354

legfőbb ügyész helyettes megbízatása megszűnésének megállapítása (8) 194

– – helyettesének kinevezéséről (9) 219

– – tudományos pályázati felhívása (10) 274

Legfőbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól szóló 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás módosítása (12) 346

M

Magyarország Alaptörvényének 4. módosítása (3) 34

– – 5. módosítása (9) 218

megbízás módosítása (5) 119

megbízások (1) 10

  (2) 25

  (3) 71

  (4) 95

  (5) 119

  (6) 152

  (7) 187

  (9) 239

  (10) 272

  (11) 326

N

nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása (10) 268

P

pályázati felhívás alügyészi állások betöltésére (2) 29

  (4) 101

  (5) 123

  (7) 190

  (10) 281
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– – ügyészi állások betöltésére (1) 11

  (2) 27

  (3) 73

  (4) 98

  (5) 121

  (6) 161

  (7) 188

  (8) 207

  (9) 240

  (10) 279

  (11) 327

  (12) 361

– – ügyészségi fogalmazói állások betöltésére (6) 164

S

sajtó számára adható tájékoztatás rendjéről szóló 19/2012. (X. 9.) LÜ utasítás módosítása (6) 133

SZ

szolgálati viszony megszűnések (1) 11

  (2) 25

  (3) 72

  (4) 95

  (5) 119

  (6) 153

  (7) 187

  (8) 206

  (9) 239

  (11) 326

  (12) 357

T

tájékoztatás az  ügyészség 24. szakmai-tudományos tanácskozásán elismerésben 
részesített ügyészségi alkalmazottakról (12) 357

tájékoztató a lakásépítési alap 2012. évi felhasználásáról (2) 26

– az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány 2012. évi tevékenységéről (4) 96

tárgy- és számmutató az Ügyészségi Közlöny 2012. évi évfolyamához (1) Melléklet

tizenkettedik életévét betöltött, de a  tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorú 
terheltek büntetőjogi belátási képességének a megítéléséről (7) 183
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Ü

ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosítása (7) 184

– tisztségbe való visszahelyezés és megbízás (5) 116

– – –visszahelyezések (5) 116

– vezetői tisztségbe való visszahelyezés, kirendelés és megbízás (5) 116

– – – – visszahelyezések (5) 116

ügyészség közérdekvédelmi feladatainak ellátása során irányadó felterjesztési kötelezettség (11) 321

– – feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosítása (10) 256

– szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosítása (2) 22

  (4) 82

  (5) 108

  (6) 141

  (8) 194

  (9) 220

  (11) 319

ügyészségek illetékességi területéről szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás módosítása (7) 182

  (8) 195

ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosítása (4) 84

– – egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosítása (8) 200

– – jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás módosítása (5) 106

– – hivatalos célú nemzetközi tevékenysége (3) 55

– – szolgálati igazolványáról szóló 22/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás módosítása (4) 82

– arculat (12) 349

– informatika (8) 195

– szolgálati igazolványok és a nyugalmazott ügyészi igazolványok kiállításával, kezelésével kapcsolatos eljárás (5) 109

V

vádelőkészítéssel, a  nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a  vádemeléssel 
kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosítása (7) 178

vádképviseleti informatikai rendszer (6) 148
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SZÁMMUTATÓ*

Az Alaptörvény módosításai

Magyarország Alaptörvényének 4. módosítása (3) 34

Magyarország Alaptörvényének 5. módosítása (9) 218

Törvények

2013. évi XX. törvény (3) 43

2013. évi CXII. törvény (6) 130

2013. évi CXXXI. törvény (7) 170

2013. évi CLXXXVI. törvény (11) 290

Határozatok

372/2013. (VIII. 30.) KE határozat (8) 194

398/2013. (IX. 23.) KE határozat (9) 219

5/2013. BJE jogegységi határozat (12) 338

2/2012. KMPJE jogegységi határozat (1) 2

1/2013. BJE jogegységi határozat (2) 18

Utasítások

1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás (1) 6

2/2013. (I. 31.) LÜ utasítás (1) 7

3/2013. (II. 28.) LÜ utasítás (2) 22

4/2013. (III. 29.) LÜ utasítás (3) 55

5/2013. (IV. 11.) LÜ utasítás (4) 82

6/2013. (IV. 24.) LÜ utasítás (4) 82

7/2013. (IV. 30.) LÜ utasítás (4) 84

8/2013. (V. 17.) LÜ utasítás (5) 106

9/2013. (V. 17.) LÜ utasítás (5) 108

10/2013. (VI. 12.) LÜ utasítás (6) 133

11/2013. (VI. 28.) LÜ utasítás (6) 134

12/2013. (VI. 28.) LÜ utasítás (6) 141

13/2013. (VII. 5.) LÜ utasítás (7) 178

* A zárójelben lévő szám a közlöny számát, az utána következő az oldalszámot jelzi.
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14/2013. (VII. 12.) LÜ utasítás (7) 182

15/2013. (VIII. 1.) LÜ utasítás (8) 194

16/2013. (VIII. 1.) LÜ utasítás (8) 195

17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás (8) 195

18/2013. (VIII. 23.) LÜ utasítás (8) 200

19/2013. (VIII. 23.) LÜ utasítás (8) 200

20/2013. (IX. 30.) LÜ utasítás (9) 220

21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás (10) 250

22/2013. (X. 31.) LÜ utasítás (10) 256

23/2013. (X. 31.) LÜ utasítás (10) 265

24/2013. (X. 31.) LÜ utasítás (10) 268

25/2013. (XI. 22.) LÜ utasítás (11) 319

26/2013. (XII. 21.) LÜ utasítás (12) 346

27/2013. (XII. 21.) LÜ utasítás (12) 347

Körlevelek

1/2013. (IX. 30.) LÜ körlevél (9) 237

2/2013. (XII. 31.) LÜ körlevél (12) 349

1/2013. (IV. 30.) LÜ h. körlevél (4) 85

2/2013. (V. 31.) LÜ h. körlevél (5) 108

3/2013. (VI. 30.) LÜ h. körlevél (6) 143

4/2013. (VI. 30.) LÜ h. körlevél (6) 144

5/2013. (VII. 31.) LÜ h. körlevél (7) 183

6/2013. (XI. 30.) LÜ h. körlevél (11) 320

1/2013. (V. 31.) főov. körlevél (5) 109

2/2013. (VI. 30.) együttes főov. körlevél (6) 148

3/2013. (VII. 31.) főov. körlevél (7) 184

4/2013. (VIII. 31.) főov. körlevél (8) 203

5/2013. (VIII. 31.) főov. körlevél (8) 203

6/2013. (XI. 30.) főov. körlevél (11) 321

7/2013. (XII. 31.) együttes főov. körlevél (12) 350

8/2013. (XII. 31.) együttes főov. körlevél (12) 354
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg ren del he tõ
a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 800 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) adó szá ma: .............................................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás so-
rán kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé
nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászo-
kon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, vala-
mint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ
„harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler
Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl
a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944
decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az
esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ
jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részle-
tekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom,
hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó
és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a ma-
gyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd
az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe?
A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 1200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ...................................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes kiadványt.

1867-tõl történelmi hagyomány és a parlamentarizmus lényeges eleme, hogy az országgyûlésnek felelõs
kormányzat legfontosabb céljait és feladatait cselekvési programba foglalja. E programok átfogó képet
adnak egy-egy idõszakban az ország helyzetérõl, politikájának irányáról, célkitûzéseirõl, ezért jelentõs
történelmi, politikai és jogi forrásanyagot képeznek. Keresésük eddig hosszú idõt igényelt, ugyanis ezek
az alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hiánypótló mû, amely a Miniszterelnöki Hivatal és az Országgyûlési Könyvtár munkatársainak közös gon-
dozásában jelent meg, azért is úttörõ vállalkozás, mert történelmünk utolsó másfél évszázadának kor-
mányprogramjait – 2002-vel bezárólag – teljességre törekedve, szöveghûen publikálja a széles körû nyil-
vánosság számára.
A parlamentben elhangzott és másutt fellelhetõ programszövegek, illetve adataik mellett számos egyéb
tényanyag (a kormányfõk korabeli fotói, születési–halálozási adatai, a kormányok mûködési ideje, tagjai-
nak pontos névsora és a miniszteri változások idõpontjai) is hozzáférhetõ a két vaskos kötetben. A mû
használatát Romsics Ignác történésznek az összes eddigi magyar kormány mûködésérõl áttekintést nyúj-
tó, színvonalas bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv joggal számíthat a közélet szereplõinek, a politikai, jogi és történeti kutatásnak, a felsõoktatás
oktatói és hallgatói karának, továbbá a közmûvelõdési intézmények és a nagyközönség érdeklõdésére is.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

címû kétkötetes, 1728 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 600 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..........................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .......................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...............................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ...............................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás



ÜGYÉSZSÉGI  KÖZLÖNY 2013.  É VI  TÁRGY-  ÉS  SZÁMMUTATÓ 13

A MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár

címû kiadványát

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000 szócikk-
ben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt, magyarázza a fo-
galom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nemzetközi jog által használt
fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az egyes jogágakon belül is, egymástól
eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság, elismerés), vagy azokat a fogalmakat, ame-
lyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. közeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megma-
gyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csatlakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”,
„EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”, „EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos kézikönyv,
hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsungelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 1400 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve megren-
delhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 1400 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák
el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: .......................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ......................................................................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: ................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa

és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1920–1947

címû könyvét.

A magyar nemzet sorsfordulóit a XX. században négy dátum reprezentálja. 1920, 1947 a trianoni és a párizsi béke-
szerzõdés évei; 1956 a magyar forradalom világtörténelmi eseménye s 1989 az európai integrációs folyamat kezdõ
esztendeje. Az évszámok az európai történelem mikénti alakulásának is meghatározó terminusai.
A Sub clausula sorozat e kötete a két békeszerzõdés fõbb nemzetközi dokumentumainak bemutatására vállalko-
zott. A jelentõs részben elsõként nyilvánosságra kerülõ források olyan tények, amelyek kommentárt nem igényelve
önmagukért beszélnek. Facta loquntur, fama volat.
A jelenkori európai békék éve Magyarország számára a Trianon „kis palotától” a párizsi Quai de Orsayn fekvõ külügyi
palotáig töretlenül húzódik. Ezt példázzák a közzétett dokumentumok.

A kötet 1328 oldal terjedelmû, ára 2500 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1920–1947

címû, 1328 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 2500 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .........................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: .................................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa

és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során,
mit tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropog-
tak? És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívül-
állás paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára
aligha adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forra-
dalom elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat,
döntéseket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzéte-
gyék. Magyar, orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés he-
lyének megjelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de
meghatározó elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 1500 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a kiadónál (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 1500 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .........................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) adószáma: .................................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 na-
pon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1000 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) adószá ma: ...............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás


