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KÖRLEVELEK
1/2009. (ÜK. 2.) 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 Sta-
tisztikai Adatgyûjtési Program módosított és új adatgyûj-
téseirõl szóló 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. számú
mellékletében megjelölt, 1523/09 nyilvántartási számú
Vádképviseleti Információs Rendszer kitöltési szabályai-
nak kiegészítésére – a Büntetõbírósági Ügyek Fõosztályá-
nak vezetõjével egyetértésben – a következõ

körlevelet

adjuk 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/1.9. pontja harmadik francia bekezdésének
elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„– az utolsó négy kódnégyzetbe az elkövetõ állampol-
gárságát, hontalanságát vagy ismeretlen állampolgárságát

kifejezõ kódszámokat kell beírni. Ezeket az egységes nyo-
mozó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztikáról szóló
1/2008. (ÜK. 1.) fõov. körlevél 2. pontjában megjelölt Ki-
töltési tájékoztató 1. számú mellékletének 11. számú kód-
szótára tartalmazza.”

2. pont

A melléklet II. fejezet B/4. pontja ötödik bekezdésének
második francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„– a következõ négy kódnégyzetbe a bûncselekmény jo-
gi minõsítésének megfelelõ kódszámokat kell írni. A kód-
számok az 1/2008. (ÜK. 1.) fõov. körlevél 2. pontjában
megjelölt Kitöltési tájékoztató 1. számú mellékletének
2. számú kódszótárában található – a bûncselekmények
megnevezését és kódszámait tartalmazó – táblázat „koráb-
bi bcskód” megnevezésû oszlopában vannak feltüntetve;”.

3. pont

Ezt a körlevelet 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni.
A körlevelet a közzétételét követõ hónap utolsó napjával
visszavonjuk.

Dr. Nagy Tibor s. k., Dr. Koncz Lajos s. k.,
fõosztályvezetõ ügyész osztályvezetõ ügyész
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SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Forgó Szilvia Zsóka budapesti IV. és XV.,
dr. Gyõriné dr. Wéber Krisztina budapesti XX., XXI. és

XXIII.,
dr. Hazayné dr. Fülöp Gyöngyi budapesti II. és III.,
dr. Juhász Boglárka budapesti I. és XII.,
dr. Pálvölgyiné dr. Kun Zsuzsa XIV. és XVI. kerületi

ügyészségi titkárokat budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Horváth Csaba mátészalkai városi,
dr. Kovács Balázs, dr. Lelkes Gabriella budakörnyéki,
dr. Torma Zsuzsa szerencsi városi ügyészségi titkárokat

szolgálati helyükön ügyésszé;
Solt Ágnest az Országos Kriminológiai Intézethez

tudományos segédmunkatárssá.

Áthelyezés, kinevezés

A legfõbb ügyész

dr. Geiger Nóra Marianna ráckevei városi ügyészségi
titkárt áthelyezte a Budakörnyéki Ügyészséghez, egyide-
jûleg kinevezte ügyésszé.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Bartha János budapesti X. és XVII. kerületi ügyész-
ségi ügyészt a Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosz-
tályára.



A Békés megyei fõügyész áthelyezte

dr. Molitorisz Endre békéscsabai városi ügyészségi
ügyészt az Orosházi Városi Ügyészségre.

A Bács-Kiskun megyei fõügyész áthelyezte

dr. Szeverényi István kunszentmiklósi városi ügyészsé-
gi fogalmazót a Kecskeméti Városi Ügyészségre.

Megbízás

A legfõbb ügyész megbízta

Papp Tibor legfõbb ügyészségi tisztviselõt szolgálati
helyén (Ellenõrzési Önálló Osztály) az osztályvezetõi fel-
adatok ellátásával.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Zbinyovszky Éva címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Somogy megyei fõügyészségi csoportvezetõ
ügyésznek 2009. június 30. napjával,

dr. Kádár Ernõ kecskeméti városi ügyészségi titkárnak
2009. január 31. napjával.

Halálozások

Dr. Borsai Tibor fõügyészségi tanácsos, ny. fõvárosi fõ-
ügyészségi osztályvezetõ ügyész életének 86. évében
2009. január 21. napján elhunyt. Az ügyészi szervezet sa-
ját halottjaként temettette el.

Dr. Gyenes Gyula ny. edelényi járási vezetõ ügyész éle-
tének 84. évében 2009. január 12. napján elhunyt.

Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Benke Judit Adél budapesti VIII. kerületi ügyészsé-
gi ügyész 011874,

dr. Kelecsényi Mónika budapesti I. és XII. kerületi
ügyészségi ügyész 010496,

dr. Lovas Katalin fõvárosi fõügyészségi ügyész
010990,

dr. Ruháné Németh Zsuzsanna tanácsos, legfõbb
ügyészségi irodavezetõ 100861,

Nagy Erzsébet zalaegerszegi városi ügyészségi irodave-
zetõ eltulajdonított 100805 sorszámú szolgálati igazolvá-
nyát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás

ügyészi állások betöltésére

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

pályázatot hirdet

– a Gyõri Fellebbviteli Fõügyészségre büntetõjogi
szakági fellebbviteli fõügyészségi ügyészi,

– a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre büntetés-vég-
rehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi csoport-
vezetõ ügyészi,

– a Gyöngyösi Városi Ügyészségre városi vezetõ
ügyészi,

– a Szegedi Városi Ügyészségre gazdasági büntetõjogi
csoportvezetõ ügyészi és

– a Miskolci Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi
állás betöltésére.

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

A Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség büntetõjogi szakági
fellebbviteli fõügyészségi ügyészi álláshelyére való kine-
vezés feltétele, hogy a pályázó büntetõ fellebbviteli szak-
területen szerzett több éves ügyészségi, vagy bírósági gya-
korlattal rendelkezzen.

A Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség büntetõjogi cso-
portvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele,
hogy a pályázó legalább ötéves büntetés-végrehajtási tör-



vényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi gyakorlattal
bírjon.

A Gyöngyösi Városi Ügyészség városi vezetõ ügyészi
álláshelyére határozatlan idõre kinevezett ügyészek pá-
lyázhatnak. További feltétel, hogy a jelölt járuljon hozzá
nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, és legalább ötéves
ügyészi gyakorlattal rendelkezzen.

A Szegedi Városi Ügyészség gazdasági büntetõjogi
csoportvezetõ ügyészi álláshelyére határozatlan idõre ki-
nevezett ügyészek pályázhatnak. A pályázat elbírálásánál
a gazdasági büntetõjogi gyakorlat elõnyt jelent.

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

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

Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonat-
koznak.

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

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

A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót ter-
heli, ha kinevezésére nem kerül sor.

A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak egy olyan
nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg,
továbbá nem áll a legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya
alatt, valamint nem tagja pártnak és politikai tevékenysé-
get nem folytat.

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

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

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

A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés 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 Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség fellebbviteli fõ-

ügyészségi ügyészi álláshelye esetében a Gyõri Fellebbvi-
teli Fõügyészségre (9021 Gyõr, Domb u. 10.) 2009. már-
cius 30-án 13 óráig,

– a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség fõügyészségi
csoportvezetõ ügyészi álláshelye esetében a Hajdú-Bihar
Megyei Fõügyészségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.)
2009. március 10-én 13 óráig,

– a Gyöngyösi Városi Ügyészség városi vezetõ ügyészi
álláshelye esetében a Heves Megyei Fõügyészségre (3300
Eger, Barkóczy u. 1.) 2009. március 16-án 13 óráig,

– a Szegedi Városi Ügyészség gazdasági büntetõjogi
szakági csoportvezetõ ügyészi álláshelye esetében a
Csongrád Megyei Fõügyészségre (6720 Szeged, Széche-
nyi tér 4.) 2009. március 16-án 13 óráig és

– a Miskolci Városi Ügyészség büntetõjogi szakági
ügyészi álláshelye esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Fõügyészségre (3524 Miskolc, Dózsa Gy. u. 5–7.)
2009. március 10-én 13 óráig

kell beérkezniük.

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

2. A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze az Üsztv.
14/C. §-ának (1) bekezdése és 16. §-ának (4) bekezdése
alapján

pályázatot hirdet

– a Debreceni Katonai Ügyészségre vezetõhelyettes
ügyészi,

– a Budapesti Katonai Ügyészségre kettõ büntetõjogi
szakági ügyészi állás betöltésére.

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg. A kinevezések különös felté-
tele a hivatásos katonai szolgálatra való alkalmasság.
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A Debreceni Katonai Ügyészség vezetõhelyettes ügyé-
szi álláshelyére való kinevezés további feltétele, hogy a
pályázó legalább 5 éves büntetõjogi szakági ügyészi gya-
korlattal rendelkezzen, járuljon hozzá nemzetbiztonsági
ellenõrzéséhez.

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

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

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

Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonat-
koznak.

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

A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilat-
kozatot is mellékelnie kell, melyben választójogának meg-
létére hivatkozik, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilván-
tartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás tel-
jes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pá-
lyaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul
veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és
vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.

A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót ter-
heli, ha kinevezésre nem kerül sor.

Az ügyészségi alkalmazottak a személyi nyilvántartás-
ban meglévõ adatokra és okiratokra hivatkozhatnak.

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.

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 beérkezõ pályázatokat a Katonai Fõügyészség Ügyé-
szi Tanácsa, valamint a Budapesti Katonai Ügyészség, il-
letve a Debreceni Katonai Ügyészség vezetõje vélemé-
nyezi.

A kinevezésekrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatot a Katonai Fõügyészség Személyügyi és In-
formációs Önálló Osztályára (Budapest V., Markó u. 16.)
lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 20.

A jelentkezõket a pályázat eredményérõl a benyújtási
határidõ lejártát követõ egy hónapon belül értesítjük.

Legfõbb Ügyészség
Személyügyi,

Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

Katonai Fõügyészség
Személyügyi

és Információs
Önálló Osztály

Tájékoztató
a lakásépítési alap 2008. évi felhasználásáról

A Legfõbb Ügyészség Lakásbizottsága 2008-ban 73 ka-
matmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelmet bírált el,
3%-kal többet, mint 2007-ben.

A 73 kérelembõl 15 elõzetes állásfoglalásra irányult.
Egy kérelmet kellett elutasítani, melynek oka a jogsza-
bályban meghatározott méltányolható lakásigény felsõ
határának túllépése volt.

A folyósítható összeg felsõ határa 2008-ban a legala-
csonyabb ügyészi alapilletmény összegének változásával
együtt emelkedett.

A 2008. évben – kérelmének elfogadását követõen – 64
ügyészségi alkalmazott számára fizették ki ténylegesen a
kamatmentes munkáltatói kölcsönt. Így az egy fõre jutó
összeg 1.232.826 Ft volt. Az emelkedés 2007-hez képest
170.313 Ft, ami a lakásárak ismeretében még mindig
csekély.

A munkáltatói kölcsönben részesítettek számát szerve-
zeti egységek szerinti bontásban a melléklet tartalmazza.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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Melléklet

fõ forint átlag

Legfõbb Ügyészség 9 8 278 000 919 778

Fõvárosi Fellebbviteli Fõü. 0 0 0

Szegedi Fellebbviteli Fõü. 0 0 0

Pécsi Fellebbviteli Fõü. 0 0 0

Debreceni Fellebbviteli Fõü. 0 0 0

Gyõri Fellebbviteli Fõü. 0 0 0

Központi Nyomozó Fõü. 3 4 290 000 1 430 000

Fõváros 5 7 446 000 1 489 200

Baranya 4 5 980 000 1 495 000

Bács-Kiskun 0 0 0

Békés 1 900 000 900 000

Borsod-Abaúj-Zemplén 5 7 610 000 1 522 000

Csongrád 2 2 848 000 1 424 000

Fejér 1 1 068 000 1 068 000

Gyõr-Moson-Sopron 4 4 178 884 1 044 721

Hajdú-Bihar 4 4 466 000 1 116 500

Heves 0 0 0

Jász-Nagykun-Szolnok 5 5 236 000 1 047 200

Komárom-Esztergom 5 6 764 000 1 352 800

Nógrád 1 1 000 000 1 000 000

Pest 5 5 536 000 1 107 200

Somogy 0 0 0

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2 3 560 000 1 780 000

Tolna 1 1 000 000 1 000 000

Vas 5 6 672 000 1 334 400

Veszprém 1 1 000 000 1 000 000

Zala 1 1 068 000 1 068 000

OKRI 0 0 0

Ügyészségek és OKRI 64 78 900 884 1 232 826
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft �
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft �

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft �
25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft �
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft �

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft �

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.

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

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

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

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

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

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

cégszerû aláírás
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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 (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest 62., Pf. 357.
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 1419–1091
Formakészítés: SPRINT Kft.
09.0427 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9

7
7

0
1

3
3

8
2

4
2

1
7

2
0

0
9

0
Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. 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 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Közbeszerzési Értesítõ 96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év
Bûnügyi Szemle 12 600 Ft/év
L'udové noviny 7 308 Ft/év
Neue Zeitung 7 056 Ft/év
Pénzügyi Szemle 23 100 Ft/év

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

A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 141 696 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 207 936 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 472 890 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

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

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.
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