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KÖRLEVELEK
2/2009. (ÜK. 8.) együttes fõov.

körlevél
a Vádképviseleti Informatikai Rendszer

kitöltési szabályainak módosításáról

A Vádképviseleti Informatikai Rendszer bevezetésérõl
szóló 16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 3. §-ának (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján, az Országos Statisz-
tikai Adatgyûjtési Program módosított és új adatgyûjtései-
rõl szóló 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. számú mel-
lékletében megjelölt, 1523/09 nyilvántartási számú Vád-
képviseleti Információs Rendszer kitöltési szabályainak
kiegészítésére – a Büntetõbírósági Ügyek Fõosztályának
vezetõjével egyetértésben – a következõ körlevelet ad-
juk ki:

1. pont

A Vádképviseleti Informatikai Rendszer bevezetésérõl
szóló 9/2007. (ÜK. 12.) együttes fõov. körlevél, „Tájékoz-
tató a vádképviseleti (V) lap és a vádképviseleti pótlap
(VP) és a vádképviseleti kiegészítõ lap (VK) kitöltéséhez”
címû, 2. számú mellékletének (a továbbiakban: melléklet)
II. fejezet A/1.15. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Az adatlapon kézzel kell feltüntetni, ha a vádlott erõ-
szakos többszörös visszaesõ.”

2. pont

A melléklet II. fejezet A/2.1/a. pontja az alábbiakkal
egészül ki:

„A »15 nap« szöveget kell megjelölni abban az esetben,
ha a bíróság az iratokat azért küldi vissza az ügyésznek,
mert a bûncselekmény elkövetésétõl számított harminc
nap eltelt”.

3. pont

A melléklet II. fejezet A/2/3. pontja helyébe az alábbi
szöveg lép:

„3. E kérdésre nem kell választ adni.”

4. pont

A melléklet II. fejezet B/4. pont 7. bekezdésének ötödik
francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„– felmentés esetén a következõ kódszámok alkalmaz-
hatók:

0041 bûncselekmény hiányában
0042 felmentés mellett szabálysértés megállapítása

0043 felmentés mellett szabálysértés megállapítása
ügyészi indítvánnyal egyezõen

0044 felmentés mellett a bíróság kényszergyógykeze-
lést rendelt el

0045 felmentés mellett a bíróság kényszergyógykeze-
lést rendelt el ügyészi indítvánnyal egyezõen

0046 a cselekményt nem a vádlott követte el
0047 bebizonyítottság hiányában
0048 jogos védelem címén
0049 megelõzõ jogos védelem címén
0059 egyéb”

5. pont

A körlevél 1. és 4. pontját 2009. augusztus 9. napjától,
2. és 3. pontját 2009. augusztus 13. napjától kell alkalmaz-
ni. A körlevelet a közzétételét követõ hónap utolsó
napjával visszavonjuk.

Dr. Nagy Tibor Dr. Bánhegyi Gábor
fõosztályvezetõ ügyész dandártábornok

fõosztályvezetõ ügyész

3/2009. (ÜK. 8.) együttes fõov.
körlevél

a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ
részére elektronikus úton történõ adattovábbításról

A Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ ré-
szére elektronikus formában történõ adattovábbítás rend-
jének kialakítása céljából, a Szervezett Bûnözés Elleni
Koordinációs Központtal való együttmûködésrõl szóló
16/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 9. §-ának (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az alábbi körlevelet adjuk ki:

1. pont

(1) A Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Köz-
ponttal való együttmûködésrõl szóló 16/2001. (ÜK. 12.)
LÜ utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. §-a (5) bekezdé-
sében megjelölt iratoknak a Szervezett Bûnözés Elleni Ko-
ordinációs Központ (a továbbiakban: Központ) részére
elektronikus formában történõ megküldésére csak az ügy
elõadójának utasítására kerülhet sor.

(2) Az adattovábbításra irányuló utasítást fel kell tüntet-
ni az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának beve-
zetésérõl szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás mellék-
lete (a továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat) 25. §-ának
(3) bekezdésében meghatározott kiadói utasításban, és itt
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kell megjelölni a továbbítandó irat pontos ügyszámát, fel-
lelhetõségi helyét, valamint a feltöltendõ irat jellegét és a
jellemzõ bûncselekmény megnevezését.

(3) Az Iratkezelési Szabályzat 25. §-ának (4) bekezdé-
sében meghatározott kivezetési utasítások között kell fel-
tüntetni a büntetõjogi szakterület számítástechnikai bázisú
ügyvitelében történõ – az adattovábbítás megtörténtét
rögzítõ – kivezetéssel kapcsolatos utasítást.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott utasítások
indokoltságáért és pontosságáért az utasítást adó felel.

(5) A dokumentumnak az Utasítás 2. §-a (5) bekezdésé-
ben meghatározott módon történõ továbbítását csak az erre
a feladatra kijelölt, felhasználónévvel és jelszóval rendel-
kezõ személy (a továbbiakban: feltöltõ) végezheti. A fel-
töltõ felel azért, hogy a dokumentumfeltöltõ rendszerbe
kerülõ adatok és a feltöltött dokumentum megfelel a (2)
bekezdés szerint adott utasításnak.

(6) A dokumentumot – feltöltését követõen – kizárólag
abból az okból, hogy az a Központ részére továbbításra ke-
rült, nem kell megõrizni.

2. pont

(1) A dokumentumfeltöltõ rendszer használatával fel-
töltött dokumentumokat a Számítástechnika-alkalmazási
és Információs Fõosztály (a továbbiakban: Fõosztály) napi
rendszerességgel továbbítja a Központnak.

(2) A dokumentumokat a Fõosztály vezetõje által kije-
lölt ügyészségi alkalmazottak továbbítják, akik felelnek a
feltöltött dokumentumok integritásáért, védelméért, vala-
mint a Központnak történõ eljuttatásáért.

(3) A továbbított dokumentumokat a Fõosztály a továb-
bítástól számított hat hónapig elektronikus formában õrzi
meg.

3. pont

(1) Az adatfeltöltõ felülethez történõ hozzáférés, vala-
mint a feltöltõ felület használatának és a dokumentumok-
nak a Központhoz történõ továbbításának részletes szabá-
lyait a körlevél melléklete1 tartalmazza.

(2) A körlevél rendelkezéseit 2009. szeptember 1. nap-
jától, a katonai ügyészségeken 2010. január 1. napjától kell
alkalmazni.

Dr. Nagy Tibor s.k., Dr. Koncz Lajos s.k.,
fõosztályvezetõ ügyész ezredes

osztályvezetõ ügyész

1 A mellékletet az érintettek közvetlenül kapják meg.
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SZEMÉLYI HÍREK
Kitüntetések

A Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök elõ-
terjesztésére – nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a, állam-
alapító Szent István király ünnepe alkalmából

dr. Nagy Kálmán debreceni fellebbviteli fõügyésznek

Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt
(polgári tagozat);

dr. Csecserits István címzetes fellebbviteli fõügyészsé-
gi ügyész, Pest megyei fõügyészhelyettesnek,

dr. Major Magdolna címzetes fellebbviteli fõügyészsé-
gi ügyész, Somogy megyei fõügyészhelyettesnek,

dr. Szalai István címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõügyészhelyet-
tesnek

Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikereszt
(polgári tagozat);

dr. Finszter Géza az Országos Kriminológiai Intézet
osztályvezetõje, tudományos fõmunkatársnak,

dr. Máriánné dr. Molnár Mária Hajdú-Bihar megyei fõ-
ügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,

dr. Miks Antal fõosztályvezetõ ügyésznek,
dr. Molnár Melánia címzetes fõügyészségi ügyész, kar-

cagi városi vezetõ ügyésznek,
dr. Nagy Géza legfõbb ügyészségi ügyésznek,
Szokoly Sándorné dr. címzetes fõügyészségi ügyész,

körmendi városi vezetõ ügyésznek,
dr. Zsíros Zsolt címzetes fõügyészségi ügyész, miskolci

városi vezetõ ügyésznek

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt
(polgári tagozat);

dr. Mózes Zoltán ezredes, címzetes katonai fellebbviteli
ügyészségi ügyész, debreceni katonai ügyészségi vezetõ
ügyésznek

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkereszt
(katonai tagozat);



Benyovicsné Magyar Rozália tanácsos, Nógrád megyei
fõügyészségi osztályvezetõnek,

Zunity Csabáné legfõbb ügyészségi irodavezetõnek

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
(polgári tagozat);

Peták Zoltánné tanácsos, bajai városi ügyészségi iroda-
vezetõnek,

Takács Lajos Tolna megyei fõügyészségi gépkocsive-
zetõnek,

Tóth Istvánné szigetvári városi ügyészségi irodavezetõ-
nek

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozott.

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

Papp Tibor mb. legfõbb ügyészségi osztályvezetõt szol-
gálati helyén osztályvezetõvé;

Oswald Istvánné dr. címzetes fõügyészségi ügyész,
gyöngyösi városi ügyészségi ügyészt szolgálati helyén
vezetõ ügyésszé;

dr. Bakó József Ádám budapesti X. és XVII.,
dr. Bíró Henrietta Tünde budapesti V. és XIII.,
dr. Bory Noémi Ágnes budapesti II. és III.,
dr. Dombai Henrietta budapesti XIV. és XVI.,
dr. Horváth Bianka budapesti XI. és XXII.,
dr. Kiss Pál budapesti IV. és XV.,
dr. Kontrát Richárd budapesti V. és XIII.,
dr. Lõrincz Eszter Éva budapesti II. és III.,
dr. Nagy István budapesti VIII.,
dr. Szabó Noémi budapesti XVIII. és XIX.,
dr. Zsilka László budapesti V. és XIII. kerületi ügyész-

ségi titkárokat budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Benedek Tibor kunszentmártoni,
dr. Csordás Hedvig Ágnes ajkai,
dr. Horváth Edit lenti,
dr. Kárpáti Gábor Zoltán miskolci,
dr. Koncsek Veronika Vanda szolnoki,
dr. Ormándi Zita veszprémi,
Véghné dr. Somogyi Gabriella szegedi,
dr. Zsoldos János Sándor hódmezõvásárhelyi városi

ügyészségi titkárokat szolgálati helyükön
ügyésszé;

dr. Koncz Gábor százados, budapesti katonai ügyészsé-
gi titkárt szolgálati helyén katonai ügyésszé;

dr. Beréti Judit Andrea budapesti VIII.,
dr. Halmi Réka budapesti IV. és XV.,
dr. Kökényesi Csilla budapesti X. és XVII.,
dr. Megyeri Gábor Pál budapesti II. és III.,
dr. Mérész Tamás Attila budapesti V. és XIII.,
dr. Ódor Katalin budapesti IX.,
dr. Szamosi Ferenc budapesti X. és XVII.,
dr. Széll Beatrix budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi

ügyészségi fogalmazókat budapesti kerületi ügyészség-
hez,

dr. Teveli Alíz kaposvári,
dr. Varkoly Balázs barcsi városi ügyészségi fogalmazó-

kat szolgálati helyükön
ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Auer László legfõbb ügyészségi ügyészt a Békés
Megyei Fõügyészséghez, egyidejûleg kinevezte csoport-
vezetõ ügyésszé;

dr. Aleku Mónika fõvárosi fõügyészségi titkárt a Buda-
pesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészséghez, egyidejû-
leg kinevezte ügyésszé;

dr. Bárdos Tibor egri városi ügyészségi titkárt a Gyön-
gyösi Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte
ügyésszé.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Holló Szabolcs gyöngyösi városi ügyészségi
ügyészt,

dr. Románné dr. Hajdú Csilla egri városi ügyészségi
ügyészt a Heves Megyei Fõügyészséghez,

dr. Sas Melinda budapesti VIII.,
dr. Szabó Marianna budapesti VI. és VII. kerületi

ügyészségi ügyészeket a Fõvárosi Fõügyészséghez
fõügyészségi ügyészi munkakörbe;

dr. Paál-Kõvári Kornélia fõvárosi fõügyészségi
ügyészt budapesti kerületi ügyészséghez,

dr. Vígh Éva Rebeka budapesti nyomozó ügyészségi
ügyészt a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészséghez.
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Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Szedlák Zsuzsanna címzetes fõügyészségi ügyész,
budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi vezetõ ügyésznek
2010. május 8. napjával,

dr. Gyöngyi Erzsébet budapesti XIV. és XVI. kerületi
ügyészségi ügyésznek 2009. október 30. napjával,

dr. Sipka Judit budapesti VIII. kerületi ügyészségi fo-
galmazónak 2009. augusztus 31. napjával.

Halálozások

Dr. Farkas Jenõ címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, ny. Békés megyei fõügyészhelyettes életének 76.
évében 2009. augusztus 2. napján,

dr. Keresztes Mátyás ny. Csongrád megyei fõügyészsé-
gi csoportvezetõ ügyész életének 90. évében 2009. július
14. napján,

dr. Valentini Tibor ny. Zala megyei fõügyészhelyettes
életének 91. évében 2009. augusztus 1. napján elhunyt.

Az ügyészi szervezet mindannyiukat saját halottjaként
temettette el.

Baán Margit mosonmagyaróvári városi ügyészségi
tisztviselõ életének 55. évében 2009. július 25. napján
elhunyt.

Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Vizi Erika budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi
ügyészségi ügyész elveszített 010477,

dr. Tamási Pál címzetes fõügyészségi ügyész, ny. buda-
pesti törvényességi felügyeleti ügyészségi vezetõ ügyész
012261,

Páli Jánosné veszprémi városi ügyészségi fizikai alkal-
mazott 130330, valamint

Varga Kálmán ny. Veszprém megyei fõügyészségi ír-
nok 120552 sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb
Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõ-
osztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás

ügyészi állások betöltésére

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

pályázatot hirdet

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

– a Fõvárosi Fõügyészségre igazgatási osztályvezetõ
ügyészi,

– budapesti kerületi ügyészséghez – változó szolgálati
helyre – hét büntetõjogi szakági ügyészi,

– a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészségre
közigazgatási jogi szakági ügyészi,

– a Budapesti Nyomozó Ügyészségre kettõ ügyészi,
– a Budakörnyéki Ügyészségre büntetõjogi szakági

ügyészi,
– a Kazincbarcikai Városi Ügyészségre büntetõjogi

szakági ügyészi,
– a Gyöngyösi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági

ügyészi,

– a Gyõri Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi
állás betöltésére.

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

A Legfõbb Ügyészség meghirdetett álláshelyére határo-
zatlan idõre kinevezett ügyészek pályázhatnak. A kineve-
zés további feltétele közigazgatási jogi szakterületen szer-
zett legalább ötéves ügyészi gyakorlat.

A Fõvárosi Fõügyészség osztályvezetõ ügyészi álláshe-
lyére való kinevezés különös feltétele, hogy a jelölt járul-
jon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. Feltétel to-
vábbá az is, hogy a pályázó legalább hároméves ügyészi
gyakorlattal rendelkezzen.

A Budapesti Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyeire
való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nem-
zetbiztonsági ellenõrzéséhez.

A Gyõri Városi Ügyészség ügyészi álláshelyére benyúj-
tott pályázatok elbírálásakor elõnyben részesül az, aki
büntetõjogi gyakorlattal bír. Az idegen nyelv ismerete
ugyancsak elõnyt jelent.

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 feltételek-



tõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre neve-
zi 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 egy olyan
nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg,
továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya
alatt, valamint nem tagja pártnak és politikai
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
szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kineve-
zését megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
séggel 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
nyilvántartás 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 álláshelye esetében a Legfõbb

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

– a Fõvárosi Fõügyészség, budapesti kerületi ügyész-
ség, a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség, a
Budapesti Nyomozó Ügyészség álláshelyei esetében a Fõ-
városi Fõügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.)
2009. szeptember 20-án 13 óráig,

– a Budakörnyéki Ügyészség álláshelye esetében a Pest
Megyei Fõügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u.
34/a.) 2009. szeptember 21-én 13 óráig,

– a Kazincbarcikai Városi Ügyészség álláshelye eseté-
ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre
(3524 Miskolc, Dózsa Gy. u. 5–7.) 2009. szeptember
10-én 13 óráig,

– a Gyöngyösi Városi Ügyészség álláshelye esetében a
Heves Megyei Fõügyészségre (3300 Eger, Barkóczy u. 1.)
2009. szeptember 15-én 13 óráig,

– a Gyõri Városi Ügyészség álláshelye esetében a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészségre (9021 Gyõr,
Szt. István u. 6.) 2009. szeptember 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
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

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

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

Éves elõfizetési díjak 2009. júliustól

Nettó ár 25% áfa Bruttó ár
Önálló változat 72 000 Ft 18 000 Ft 90 000 Ft �

5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft 32 500 Ft 162 500 Ft �
10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft 40 000 Ft 200 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft 65 000 Ft 325 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft 85 000 Ft 425 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft 147 500 Ft 737 500 Ft �

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás



104 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 8. szám

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.
09.2217 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

megjelentette a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû könyvet

Másodszor rendezte kötetté a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Kossuth-, Állami és Széchenyi-díjjal
kitüntetettek névsorát, illetve a díjakkal kapcsolatos jogszabályokat, dokumentumokat. A 2008-as kiadásnak
tehát szerves, tartalmi elõzménye az 1998-ban, a Kossuth-díj alapításának 50. évfordulója alkalmából meg-
jelent, de kereskedelmi forgalomba nem került, A Kossuth-díj, az Állami Díj és a Széchenyi-díj fél év-
százada címû kislexikon. Annak elõtte, 1988-ban látott napvilágot az Akadémiai Kiadó és a Magyar Nép-
köztársaság Minisztertanácsának közös gondozásában a Kossuth-díjasok és állami díjasok almanachja
1948–1985 címû munka. A sorrendben harmadik, összegzõ könyv idõszerûségét is az évforduló adja: hatvan
évvel ezelõtt, 1948-ban adták át az elsõ Kossuth-díjakat.
A könyv közreadásában az a szándék vezette a kiadót és a szerkesztõket, hogy az olvasó teljes áttekintést
kapjon hat évtized Kossuth-, állami és Széchenyi-díjasairól, e rangos elismerések alapításának és oda-
ítélésének körülményeirõl.

A két kötet 550 oldal terjedelmû, ára 19 900 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 a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK
1948–2008

címû, 550 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 19 900 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 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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