
 
 
 
 
 
 
 
 

TÁRGY- ÉS SZÁMMUTATÓ 
 

AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 
 

2015. ÉVI 
 

ÉVFOLYAMÁHOZ



2 ÜGYÉSZSÉGI  KÖZLÖNY 2015.  É VI  TÁRGY-  ÉS  SZÁMMUTATÓ

TÁRGYMUTATÓ*

A

alapvető jogok biztosához intézett iratok kiadmányozása (4) 98

Á

általános, a szakági és a célvizsgálatokról szóló 1/2012. (VI. 30.) LÜ körlevél módosítása (1) 6

áthelyezések (4) 100

  (9) 194

  (10) 221

  (11) 236

  (12) 256

áthelyezések és kinevezések (11) 236

  (12) 256

B

bűnös úton szerzett vagyon elvonását célzó kényszerintézkedésekkel összefüggő ügyészi feladatok (6) 123

bűnügyi nyilvántartásokkal kapcsolatos adatközlési kötelezettség teljesítésével, valamint a 2009. évi 
XLVII. törvény hatálya alá tartozó nyilvántartások törvényességi felügyeletének ellátásával 
összefüggő ügyészi feladatokról szóló 1/2013. (IV. 30.) LÜ h. körlevél módosítása (3) 51

E

elismerések (6) 125

  (11) 238

F

felhívás szakmai-tudományos tanácskozáson való részvételre (6) 132

formanyomtatványok módosításáról és az ügyészi szervezetben használatos egyes 
formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosítása (2) 35

formanyomtatvány bevezetése és módosítása, valamint az ügyészi szervezetben használatos egyes 
formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosítása (9) 193

* A zárójelben lévő szám a közlöny számát, az utána következő az oldalszámot jelzi.
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H

halálozás (1) 25

  (2) 39

  (4) 101

  (5) 110

  (6) 128

  (7) 160

  (8) 173

  (9) 196

  (10) 222

  (11) 238

  (12) 257

I

igazolványok érvénytelenítése (2) 39

  (4) 101

  (6) 128

  (8) 174

  (10) 222

  (11) 238

informatikailag támogatott igazgatási ügyvitel szabályai (3) 67

K

kiemelt, a közérdeklődésre számot tartó és egyes kiemelt jelentőségű ügyekkel kapcsolatos 
büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 5/2014. (III. 31.) főov. körlevél módosítása (12) 254

kiemelt ügyekkel kapcsolatos ügyintézés egyes szabályairól szóló 2/2013. (V. 31.) LÜ h. körlevél módosítása (10) 217

kinevezések (1) 23

  (2) 36

  (3) 77

  (4) 99

  (5) 108

  (6) 127

  (7) 158

  (8) 172

  (9) 194

  (10) 220

  (11) 235

  (12) 255
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kinevezés módosítások (1) 24

  (2) 37

  (3) 77

  (5) 108

  (6) 127

  (7) 158

  (8) 172

  (10) 221

kinevezés módosítás és megbízás (7) 158

kirendelések (2) 38

  (5) 109

  (7) 159

  (8) 173

  (9) 195

kirendelések és megbízások (2) 38

  (5) 109

  (7) 160

  (9) 195

  (12) 257

kitüntetések (3) 76

Kozma Sándor Tudományos Pályázat díjazottjai (6) 129

L

lakásszerzés munkáltatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) Legf. Ü. utasítás módosítása (4) 93

M

megbízások (1) 24

  (2) 38

  (3) 78

  (4) 100

  (5) 109

  (7) 159

  (8) 173

  (10) 221

  (11) 237

  (12) 256
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megbízások visszavonása (10) 221

  (11) 238

munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás módosítása (11) 234

Ny

nyomozó ügyészségek átszervezésével összefüggő legfőbb ügyészi utasítások módosítása (7) 151

nyomozó ügyészségek átszervezésével összefüggő legfőbb ügyészi utasítások módosításáról szóló 
11/2015. (VII. 10.) LÜ utasítás egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése (9) 178

nyomozó ügyészségek átszervezéséhez kapcsolódó egyes legfőbb ügyészi utasítások módosítása (10) 210

Ö

öltözködési előírásokról szóló 4/2012. (X. 31.) LÜ körlevél módosítása (8) 170

P

pályázati felhívás alügyészi állások betöltésére (3) 80

  (6) 139

  (9) 198

  (12) 260

pályázati felhívás tanulmányi ösztöndíj támogatásra (7) 163

  (12) 262

pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére (1) 25

  (2) 43

  (3) 78

  (4) 102

  (5) 110

  (6) 138

  (7) 161

  (9) 196

  (10) 228

  (11) 240

  (12) 258
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SZ

szolgálati viszony megszűnések (1) 24

  (2) 39

  (3) 78

  (4) 101

  (5) 110

  (6) 128

  (7) 160

  (8) 173

  (9) 195

  (10) 222

  (11) 238

  (12) 257

T

tájékoztatás a XXVI. Ügyészségi Szakmai-Tudományos Konferencián elismerésben részesített 
ügyészségi alkalmazottakról (12) 267

tájékoztató a lakásépítési alap 2014. évi felhasználásáról (2) 41

tájékoztató az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány 2014. évi tevékenységéről (2) 40

talár viselése (6) 114

tárgy- és számmutató az Ügyészségi Közlöny 2014. évi évfolyamához (1) melléklet

Továbbképzési Osztály ügykezelése (12) 254

tudományos pályázati felhívás (10) 223

Ü

ügyészek továbbképzéséről szóló 25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás módosítása (2) 34

ügyészi szervezetben adományozható elismerések (1) 2

ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél  
módosítása (4) 98

ügyészség fogyasztóvédelmi tevékenységéről szóló 3/2011. (IX. 30.) LÜ körlevél visszavonása (10) 217

ügyészség fogyasztóvédelmi tevékenysége (10) 218

ügyészség közérdekvédelmi feladatainak ellátása során irányadó felterjesztési kötelezettség (6) 124

ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás módosítása (4) 90

ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás, valamint ezzel 
összefüggésben egyes legfőbb ügyészi utasítások módosítása (12) 250

ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseiről és juttatásairól szóló 8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás  
módosítása (2) 34

ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás  
módosítása (3) 50

  (6) 116
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ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról szóló 22/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás módosítása (6) 117

ügyészségi fogalmazók joggyakorlatáról és szakmai képzéséről szóló 16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás  
módosítása (10) 216

ügyészségi szervek műtárgy és muzeális lelet birtoklásának feltételei (8) 170

V

Vádképviseleti Informatikai Rendszerről szóló 2/2013. (VI. 30.) együttes főov. körlevél módosítása (1) 8

  (9) 178

VIII. Ügyészség fejezet fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 2015. évi rendje (5) 106
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SZÁMMUTATÓ*

Határozatok

2/2015. BJE jogegységi határozat (7) 146

1/2015. BJE jogegységi határozat (10) 202 

Utasítások

1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás (1) 2

2/2015. (II. 4.) LÜ utasítás (2) 34

3/2015. (II. 16.) LÜ utasítás (2) 34

4/2015. (III. 18.) LÜ utasítás (3) 50

5/2015. (IV. 24.) LÜ utasítás (4) 90

6/2015. (IV. 24.) LÜ utasítás (4) 93

7/2015. (V. 11.) LÜ utasítás (5) 106

8/2015. (VI. 8.) LÜ utasítás (6) 114

9/2015. (VI. 19.) LÜ utasítás (6) 116

10/2015. (VI. 29.) LÜ utasítás (6) 117

11/2015. (VII. 10.) LÜ utasítás (7) 151

12/2015. (IX. 24.) LÜ utasítás (9) 178

13/2015. (X. 21.) LÜ utasítás (10) 210

14/2015. (X. 21.) LÜ utasítás (10) 216

15/2015. (XI. 12.) LÜ utasítás (11) 234

16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás (12) 250

Körlevelek

1/2015. (I. 31.) LÜ körlevél (1) 6

2/2015. (IV. 30.) LÜ körlevél (4) 98

3/2015. (VIII. 31.) LÜ körlevél (8) 170

4/2015. (VIII. 31.) LÜ körlevél (8) 170

5/2015. (X. 31.) LÜ körlevél (10) 217

1/2015. (III. 31.) LÜ h. körlevél (3) 51

2/2015. (VI. 30.) LÜ h. körlevél (6) 123

3/2015. (X. 31.) LÜ h. körlevél (10) 217

* A zárójelben lévő szám a közlöny számát, az utána következő az oldalszámot jelzi.
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1/2015. (I. 31.) együttes főov. körlevél (1) 8

2/2015. (II. 28.) főov. körlevél (2) 35

3/2015. (III. 31.) főov. körlevél (3) 67

4/2015. (IV. 30.) főov. körlevél (4) 98

5/2015. (VI. 30.) főov. körlevél (6) 124

6/2015. (IX. 30.) együttes főov. körlevél (9) 178

7/2015. (IX. 30.) főov. körlevél (9) 193

8/2015. (X. 31.) együttes főov. körlevél (10) 218

9/2015. (XII. 31.) főov. körlevél (12) 254

10/2015. (XII. 31.) együttes főov. körlevél (12) 254
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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 szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

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 szállításkor postai utánvéttel egyenlít-
jük ki.

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 szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

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 szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent köte-
tei révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi
Jogi Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan
alapvetõ kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljárás-
hoz való jog helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a stras-
bourgi esetjog alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bi-
zonytalanság észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az
összhang a véleménynyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi le-
gyen a törvénysértõen megszerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl
szól a könyv. Meg sok minden másról…..”

A kötet 320 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

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 1500 forint áfával) .................................. példányban, és kérem, juttassák el
az 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 szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

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

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók le-
hetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorla-
ti alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontoláso-
kat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrend-
szer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak ér-
dekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõ-
jogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató.
Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politiku-
sok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 400 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

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 400 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el az
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 szállításkor postai utánvéttel egyenlítjük ki.

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

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot.
Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragra-
fusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrend-
szert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát
mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett,
majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be.
Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörté-
net, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 800 forint áfával.

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

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 800 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 szállításkor postai utánvéttel egyen-
lítjük ki.

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


