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JOGSZABÁLYOK

A honvédelmi miniszter
és az igazságügyi és rendészeti miniszter

16/2009. (XI. 12.) HM–IRM

együttes rendelete

a Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól
és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról

szóló 19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet
módosításáról

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §
(4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) be-
kezdésében, valamint az igazságügyi és rendészeti minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladat-
körben eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és
a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló
19/2003. (V. 8.) HM–IM együttes rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A helyõrségparancsnok folytatja le a nyomozást
a helyõrség területén ismeretlen tettes által elkövetett és
parancsnoki nyomozási hatáskörbe tartozó bûncselek-
mény esetén. Az ismertté vált terhelt ügyének iratait
– a katonai ügyész egyidejû értesítése mellett – további in-

tézkedés végett a terhelt állományilletékes parancsnoká-
hoz kell áttenni. Ha a tettes ismeretlen marad, a büntetõel-
járást a helyõrségparancsnok függeszti fel [Be. 188. §-a
(1) bekezdés c) pontja].”

2. §

Az R. 11. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A nyomozás során kizárólag a parancsnok döntési ha-

táskörébe tartozik:]

„n) a panasz elbírálása, illetve annak elbírálás végett
történõ felterjesztése [Be. 195. § (4) bekezdés];”

3. §

Az R. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A nyomozás során hozott határozat elleni, illetve
a tett intézkedés vagy annak elmulasztása miatt bejelentett
panaszt – amennyiben annak 3 napon belül nem ad helyt –
a parancsnok a nyomozás során keletkezett iratokkal, vala-
mint a panasszal kapcsolatos nyilatkozatával együtt elbírá-
lás végett haladéktalanul megküldi a katonai ügyészhez.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Dr. Szekeres Imre s. k., Dr. Draskovics Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter igazságügyi és rendészeti miniszter
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UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész

10/2009. (ÜK. 11.) LÜ

utasítása

a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti
felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi

feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás
módosításáról

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

1. §

A vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti
felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos feladatok-

ról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a következõ
43/A. §-sal egészül ki:

„43/A. §

„Az ügyész a kártalanítás alapjául szolgáló (Be.
580–581. §), a nyomozás megszüntetésérõl rendelkezõ ha-
tározatában a Be. 583. §-ának megfelelõen köteles a ter-
heltet tájékoztatni a kártalanítási igény benyújtásának le-
hetõségérõl, jogalapjáról, az igény érvényesítésének jog-
vesztõ határidejérõl, és e határidõ kezdõ idõpontjáról.”

2. §

(1) Ez az utasítás 2009. november 16-án lép hatályba.

(2) Ez az utasítás a hatálybalépését követõ hónap elsõ
napján hatályát veszti.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész
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SZEMÉLYI HÍREK

Elismerés

A miniszterelnök

dr. Györgyi Kálmán volt legfõbb ügyésznek

„Húszéves a Köztársaság Díj”-at

adományozott.

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Hetényi Gábor Antal, dr. Varró Krisztián, dr. Végh

Tamás István budapesti nyomozó ügyészségi titkárokat
szolgálati helyükön
ügyésszé;

dr. Fejes Erik László hadnagy, budapesti katonai
ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén katonai ügyész-
ségi titkárrá;

dr. Vitéz Pétert a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez
ügyészségi nyomozóvá.

Kinevezés módosítása

A legfõbb ügyész

dr. Erdei Attila fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ
ügyész kinevezését akként módosította, hogy a továbbiak-
ban a Fõvárosi Fõügyészség Személyügyi és Tovább-
képzési Osztályának osztályvezetõ ügyészi munkakörét
tölti be.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

Némethné dr. Halász Bernadett kaposvári városi
ügyészségi ügyészt a Somogy Megyei Fõügyészséghez,
fõügyészségi ügyészi munkakörbe,

dr. Bujdosó Edit Júlia battonyai városi ügyészségi fo-
galmazót a Dunakeszi Városi Ügyészséghez,

Kállóné dr. Turcsik Magdolna mezõtúri városi ügyész-
ségi ügyészt a Szentesi Városi Ügyészséghez,

dr. Kárpáti Gábor Zoltán miskolci városi ügyészségi
ügyészt a Nyírbátori Városi Ügyészséghez.



A Nógrád megyei fõügyész áthelyezte

dr. Zólyomi Gábor pásztói városi ügyészségi ügyészt a
Salgótarjáni Városi Ügyészséghez.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõügyész áthelyezte

dr. Szentmiklósi Lilla mátészalkai városi ügyészségi tit-
kárt a Vásárosnaményi Városi Ügyészséghez,

dr. Vida Judit nyírbátori városi ügyészségi ügyészt a
Mátészalkai Városi Ügyészséghez.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnik

dr. Bonivárt Mária budapesti törvényességi felügyeleti
ügyészségi ügyésznek 2010. február 15. napjával,

dr. Fehér Lenke Irén országos kriminológiai intézeti tu-
dományos fõmunkatársnak 2009. december 31. napjával,

dr. Járay László Mihály debreceni városi ügyészségi tit-
kárnak 2010. március 31. napjával.

Igazolványok érvénytelenítése

Szekeres Andrea legfõbb ügyészségi tisztviselõ elveszí-
tett 101109, valamint

Kádár Imréné budapesti X. és XVII. kerületi ügyészségi
írnok eltulajdonított 120104 sorszámú szolgálati igazolvá-
nyát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési
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 Nemzetközi és Európai Ügyek
Fõosztályára legfõbb ügyészségi ügyészi,

– a Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási
és Információs Fõosztályára legfõbb ügyészségi ügyészi,

– a Szombathelyi Városi Ügyészségre közigazgatási és
magánjogi csoportvezetõ ügyészi,

– a Szombathelyi Városi Ügyészségre gazdasági bünte-
tõjogi csoportvezetõ ügyészi,

– a Szolnoki Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Salgótarjáni Nyomozó Ügyészségre ügyészi és
– a Békéscsabai Városi Ügyészségre büntetõjogi szak-

ági ügyészi
állás betöltésére.

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

A Legfõbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek
Fõosztálya legfõbb ügyészségi ügyészi álláshelyére való
kinevezés feltétele, hogy a pályázó rendelkezzen az euró-

pai közösségi jog magas szintû ismeretével, a nemzetközi
ügyek intézésében szerzett gyakorlattal, angol vagy fran-
cia nyelvbõl államilag elismert felsõfokú nyelvvizsgával.
A pályázat elbírálásakor további idegen nyelvek ismerete
elõnyt jelent.

A Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és
Információs Fõosztálya legfõbb ügyészségi ügyészi állás-
helyére határozatlan idõre kinevezett ügyészek pályázhat-
nak. A kinevezés további feltétele, hogy a pályázó angol
nyelvbõl legalább középfokú, államilag elismert nyelv-
vizsgával rendelkezzen. A pályázat elbírálásakor további
idegen nyelvek ismerete elõnyt jelent.

A Szombathelyi Városi Ügyészség közigazgatási és ma-
gánjogi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés
feltétele, hogy a pályázó legalább hároméves közigazgatási
és magánjogi szakági tapasztalattal rendelkezzen.

A Szombathelyi Városi Ügyészség gazdasági büntetõ-
jogi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés fel-
tétele, hogy a pályázó legalább hároméves büntetõjogi
szakági tapasztalattal rendelkezzen. A pályázat elbírálása-
kor a gazdasági büntetõjogi szakjogász végzettség elõnyt
jelent.

A Salgótarjáni Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshe-
lyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá
nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez.

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

A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalom-
mal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltéte-



lektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre ne-
vezi 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.

A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak – az általa el-
látott munkaköröktõl függõen – egy olyan nyilatkozatot is
mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem
áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia
kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja
pártnak és politikai tevékenységet 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 sze-
rint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kinevezé-
sét megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség-
gel 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 általános és különös feltételeinek

(a vagyonnyilatkozat-tétel kivételével) a benyújtásra elõírt
határidõ leteltekor nem felel meg.

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

A pályázatoknak
– a Legfõbb Ügyészség álláshelyei esetében a Legfõbb

Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõ-
osztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) 2009. december
10-én 13 óráig,

– a Szombathelyi Városi Ügyészség álláshelyei eseté-
ben a Vas Megyei Fõügyészségre (9700 Szombathely,
Szily J. u. 7.) 2010. január 5-én 13 óráig,

– a Szolnoki Városi Ügyészség álláshelye esetében a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészségre (5000
Szolnok, Jókai út 10.) 2009. december 10-én 13 óráig,

– a Salgótarjáni Nyomozó Ügyészség álláshelye eseté-
ben a Nógrád Megyei Fõügyészségre (2660 Balassagyar-
mat, Köztársaság tér 2.) 2009. december 15-én 13 óráig és

– a Békéscsabai Városi Ügyészség álláshelye esetében a
Békés Megyei Fõügyészségre (5700 Gyula, Városház u.
6–8.) 2009. december 10-én 13 óráig
kell beérkezniük.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati ha-
táridõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

Személyügyi, Továbbképzési

és Igazgatási Fõosztály
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége
és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással szorosan
összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint ezek szervezeti
biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási
törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi
szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok, illetve
az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ igazságszol-
gáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk
azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meg-
határozzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek
akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 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 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
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

A kötet tizennégy beszélgetésben, számos színes történetben mutatja be Boross Péter volt miniszterelnököt. A mai
magyar politikai élet egyik legizgalmasabb alakjának pályafutását végigkérdezõ mû egyben történelmi olvasókönyv
is: a személyes életutat kiegészítik a huszadik századi magyar história, a korszakot és az interjúalany életét meg-
határozó személyiségek rövid életrajzai, szemelvények, dokumentumértékû fotók. Boross sajátos fényszögben látja és
láttatja a magyar történelmet, a politika belvilágát. Bölcs, nagy élettapasztalatú politikus, aki saját kárán is tanult a
történtekbõl, képes szembenézni egykori önmagával. Az életrajzi könyv a múlt század második felének látlelete, a tör-
ténelmi és politikai folyamatok szubjektív, vitára ingerlõ elemzése. Aki kezébe veszi a kötetet, választ kap többek
között arra, hogyan menekült meg Németországból a hadapród fõhõs, milyen összeesküvésben vett részt közvetlenül
a háború után, miért éppen Keresztes-Fischer Ferenc a belügyminiszteri példaképe, miért kapott dedikált könyvet
a hetvenes évek közepén a késõbbi Nobel-díjas írótól, Kertész Imrétõl, hogyan lett nyugdíjas vendéglátó-ipari igazga-
tóból kormánytag, léteztek-e ügynöklisták, hány besúgó volt az elsõ demokratikusan megválasztott Országgyûlésben,
kik látogatták meg Antall Józsefet a betegágyánál, mi célból vállalt 216 napra miniszterelnökséget, miért lett Orbán
Viktor kormányfõi tanácsadója, majd miért állt félre udvariasan, mi aggasztja ma, miért pesszimista középtávon, és
miért csak a mai harminc év alattiakban bízik. Kérdések és válaszok kétszáz oldalon.

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 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 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
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A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394
Budapest 62., Pf. 357, fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu).
2009. évi éves elõfizetési díj: 9324 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 4662 Ft áfával, egy példány ára: 920 Ft áfával.

HU ISSN 0133-8242
Formakészítés: SPRINT Kft.
09.3147 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket

folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2010. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-
küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-
dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó

által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-
kiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2010. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 176 400 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 32 004 Ft/év

Belügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 47 376 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 36 288 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 54 180 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 11 088 Ft/év
Bûnügyi Szemle 14 616 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai*

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

*A felhasználók által megszokott funkciók, kibõvítve vírusvédelmi rendszerrel.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2009-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével,
de könnyen kezelhetõen.

Ára: 18 480 Ft + áfa.
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