
JOGSZABÁLY

A Kormány
186/2008. (VII. 22.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi

Szövetségi Köztársaság Kormánya közötti
audiovizuális kapcsolatokról szóló Egyezmény

kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi
Köztársaság Kormánya közötti audiovizuális kapcsolatok-
ról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) köte-
lezõ hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány e rendelettel kihirdeti az Egyezményt.

3. §

Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a követ-
kezõ:

„Egyezmény a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya

között az audiovizuális kapcsolatokról

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi
Szövetségi Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szer-
zõdõ Felek) annak tudatában, hogy az audiovizuális terü-
leten megvalósuló koprodukciók fontos hozzájárulást
jelentenek az európai filmgyártás fejlõdéséhez, valamint
a két ország gazdasági és kulturális cseréjének növekedé-
séhez; attól az óhajtól vezérelve, hogy együttmûködésüket
az audiovizuális területen, különösen a filmalkotások, a
televíziós és a videóprodukciók gyártása és forgalmazása
tekintetében fejlesszék, a következõkben állapodtak meg:

1. cikk

(1) A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó koproduk-
ciókhoz mindkét Szerzõdõ Fél illetékes hatóságának jóvá-
hagyására van szükség. E hatóság a Magyar Köztársaság-
ban a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, a Németországi
Szövetségi Köztársaságban a Szövetségi Gazdasági és
Exportellenõrzési Hivatal.

(2) Ha az illetékes hatóságok helyébe másik lép, a Szer-
zõdõ Felek errõl kölcsönösen értesítik egymást.
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2. cikk

(1) A jelen Egyezmény értelmében filmalkotásnak
minõsül minden olyan mozgóképalkotás (így különösen
a játékfilm, az animációs film és a dokumentumfilm),
amely – terjedelmétõl, az adathordozótól és a mûfajától
függetlenül – a Szerzõdõ Felek hatályos jogszabályaiban
foglalt rendelkezéseknek megfelel, és elsõ bemutatása
filmszínházban történik.

(2) A jelen Egyezménynek a koprodukcióban készült
filmalkotásokra vonatkozó rendelkezéseit megfelelõen
alkalmazni kell a televíziós és a videó-, valamint minden
olyan új formában készült audiovizuális alkotásra, amely
a Szerzõdõ Felek nemzeti jogszabályai szerint támogatás-
ban részesülhet.

3. cikk

(1) A Szerzõdõ Felek a jelen Egyezmény hatálya alatt
készült koprodukciós filmalkotásokat hazai gyártású film-
alkotásoknak tekintik.

(2) A jelen Egyezmény hatálya alatt létrejött koproduk-
ciós filmalkotásokat ugyanazok a kedvezmények illetik
meg, mint amelyeket a Szerzõdõ Felek jelenleg hatályos
vagy a jövõben hatályba lépõ jogszabályai a hazai gyártá-
sú filmalkotások számára biztosítanak.

4. cikk

A jelen Egyezmény hatálya alá tartozó koprodukcióban
olyan filmelõállító vehet részt, amelynek székhelye vagy
telephelye a Szerzõdõ Felek valamelyikének területén
található.

5. cikk

A koprodukcióban készült filmalkotásokat a jelen
Egyezményben meghatározott kedvezmények akkor ille-
tik meg, ha azokat megfelelõ technikai felszereltséggel,
pénzügyi háttérrel és szakmai felkészültséggel, valamint
az 1. cikkben megjelölt illetékes hatóságok által a Szer-
zõdõ Felek vonatkozó jogszabályai alapján elismert film-
elõállítók valósítják meg.

6. cikk

(1) A filmelõállítóknak a koprodukciós igazolás iránti
kérelmeket a Szerzõdõ Felek által meghatározott módon
kell elkészíteniük.

(2) Ha a Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai valamely
filmalkotást koprodukciós filmalkotásként ismertek el, az
igazolást kölcsönös egyeztetést követõen, és csak akkor

vonhatják vissza, ha mûvészeti, pénzügyi vagy technikai
szempontból a kérelemben foglalt tényekhez képest lénye-
ges változás következik be.

7. cikk

(1) A Szerzõdõ Felek filmelõállítói által nyújtott hozzá-
járulás mértéke nem lehet kevesebb a filmalkotás teljes
elõállítási költségének 20 (húsz) százalékánál, és nem
haladhatja meg annak 80 (nyolcvan) százalékát. Ha a hoz-
zájárulás mértéke nem éri el a 20 (húsz) százalékot, az
érintett Szerzõdõ Fél intézkedést tehet annak érdekében,
hogy korlátozza vagy kizárja a nemzeti filmgyártást támo-
gató programok igénybevételét.

(2) A koprodukcióban részt vevõ filmelõállítók mind-
egyike köteles tényleges alkotói, mûvészeti és technikai
hozzájárulást biztosítani. E hozzájárulásnak arányban kell
állnia a koprodukcióban részt vevõ filmelõállítók pénz-
ügyi befektetésével, továbbá tartalmaznia kell a szerzõi,
színészi és technikai személyzet részvételét, valamint a
labor- és felszerelési költségeket.

8. cikk

(1) A koprodukciós filmalkotásokban közremûködõk-
nek a következõ személyek körébõl kell kikerülniük:

a Magyar Köztársaság részérõl:
– a Magyar Köztársaság állampolgárai,
– a magyar nemzetiségû személyek,
– az Európai Unió valamely más tagállamának állam-

polgárai,
– az Európai Gazdasági Térségrõl szóló, 1992. május

2-án kelt Megállapodást aláíró másik állam polgárai;
a Németországi Szövetségi Köztársaság részérõl:
– a német Alaptörvény értelmében németnek számító

személyek,
– olyan személyek, akik a német kultúra körébe tartoz-

nak és állandó lakóhelyük a Németországi Szövetségi
Köztársaság területén található,

– az Európai Unió valamely más tagállamának állam-
polgárai,

– az Európai Gazdasági Térségrõl szóló, 1992. május
2-án kelt Megállapodást (a továbbiakban: EGT Megálla-
podás) aláíró másik állam polgárai.

(2) A Szerzõdõ Felek egyetértenek abban, hogy a jelen
Egyezmény hatálya alatt készült koprodukciós alkotásként
ismerhetõek el azok a filmalkotások, amelyek létrehozata-
lában olyan állam állampolgárai is közremûködtek,
amellyel az egyik Szerzõdõ Félnek koprodukciós megálla-
podása van. Ilyen koprodukciók esetén a filmelõállítók
hozzájárulásának mértéke nem lehet kevesebb a filmalko-
tás teljes elõállítási költségének 10 (tíz) százalékánál, és
nem haladhatja meg annak 70 (hetven) százalékát.
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(3) A koprodukcióban készülõ filmalkotás külsõ vagy
eredeti belsõ felvételeinek forgatására a Magyar Köztársa-
ságban, a Németországi Szövetségi Köztársaságban, az
Európai Unió valamely más tagállamában vagy az EGT
Megállapodást aláíró másik államban kerül sor. A Szer-
zõdõ Felek illetékes hatóságai mûvészi okokból – ha a for-
gatókönyv vagy a környezet hitelessége szükségessé
teszi – ettõl eltérõen is rendelkezhetnek.

(4) A jelen Egyezmény hatálya alatt készült filmalkotá-
sokat kettõ, egy magyar és egy német nyelvû változatban
kell elkészíteni. A filmalkotásban – a forgatókönyvnek
megfelelõen – más nyelvû dialógus is szerepelhet.

9. cikk

A Szerzõdõ Feleknek mind a mûvészi és alkotói részvé-
tel, mind a pénzügyi és a technikai hozzájárulás (mûter-
mek, laboratóriumok és utómunkálatok) tekintetében biz-
tosítaniuk kell az egyensúlyt. Az egyensúly betartását
a 15. cikk szerinti Vegyes Bizottság vizsgálja.

10. cikk

A koprodukciókat a jelen Egyezményben meghatáro-
zott kedvezmények akkor illetik meg, ha az Egyezmény
hatálya alatt létrejött filmalkotás eredeti negatívja vagy
sokszorosításra alkalmas eredeti példánya a koprodukció-
ban részt vevõ filmelõállítók közös tulajdonát képezi.
A negatívról, illetve annak sokszorosításra alkalmas ere-
deti példányáról a saját országában történõ forgalmazás
céljából mindegyik filmelõállító másolatot készíthet.

11. cikk

A jelen Egyezmény keretében létrejött filmalkotás fõcí-
mében és reklámanyagában fel kell tüntetni, hogy a filmal-
kotás magyar–német, illetve német–magyar koprodukció-
ban készült.

12. cikk

A bevételeket a filmelõállítóknak alapvetõen a filmal-
kotás teljes elõállítási költségeihez való hozzájárulás ará-
nyában kell megosztaniuk. Indokolt esetben a bevételek
megosztása során a mûvészi, az alkotói és a technikai rész-
vétel aránya is figyelembe vehetõ.

13. cikk

A jelen Egyezmény rendelkezéseitõl eltérõen a kétolda-
lú együttmûködés keretében olyan filmalkotások is kopro-
dukciós kedvezményekben részesülhetnek, amelyek a

Szerzõdõ Felek országainak egyikében készülnek, és ame-
lyek esetén a kisebbségi részesedés a koprodukciós szer-
zõdés értelmében kizárólag a pénzügyi részesedésre korlá-
tozódik oly módon, hogy e kisebbségi részesedés nem
lehet kevesebb a filmalkotás teljes elõállítási költségének
20 (húsz) százalékánál.

14. cikk

(1) A jelen Egyezmény hatálya alatt létrejött filmalko-
tások forgalmazásáról a koprodukciós szerzõdésben kell
rendelkezni.

(2) A Szerzõdõ Felek kölcsönösen törekednek arra,
hogy egymás olyan filmalkotásainak a forgalmazását is
elõsegítsék, amelyek nem a jelen Egyezmény hatálya alatt
készültek. A 15. cikk szerinti Vegyes Bizottság az erre
vonatkozó lehetõségeket megvizsgálja, és javaslatot tesz a
Szerzõdõ Felek forgalmazóinak együttmûködésére.

(3) A Szerzõdõ Felek filmnapok és egyéb kulturális ren-
dezvények szervezésével kölcsönösen elõsegítik egymás
filmalkotásainak, valamint a jelen Egyezmény hatálya
alatt létrejött filmalkotásoknak a megismertetését, illetve
népszerûsítését.

15. cikk

(1) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai az elõírások
végrehajtása során felmerülõ nehézségek kiküszöbölése
érdekében tájékoztatják egymást a jelen Egyezmény vég-
rehajtásáról. Az illetékes hatóságok – szükség esetén – az
Egyezmény alapján megvalósuló együttmûködés javítása
céljából a Szerzõdõ Felek érdekeinek megfelelõ módosítá-
sokat javasolnak.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazásának elõsegítése cél-
jából a Szerzõdõ Felek kormányainak, továbbá film- és
televíziós iparának képviselõibõl álló Vegyes Bizottság
jön létre, amely figyelemmel kíséri a jelen Egyezményben
foglaltak végrehajtását, és – ha ez szükséges – javaslatot
tesz az Egyezmény megfelelõ módosítására.

(3) A Vegyes Bizottság üléseit a Szerzõdõ Felek vala-
melyikének kérésére – e kérés elõterjesztésétõl számított
legkésõbb három hónapon belül – tartja, különösen abban
az esetben, ha az audiovizuális iparra vonatkozó jogszabá-
lyi rendelkezések tekintetében lényeges módosítás történt,
illetve ha a jelen Egyezmény alkalmazása során különösen
súlyos nehézségek merültek fel.

(4) A Szerzõdõ Felek illetékes hatóságai rendszeresen
tájékoztatják egymást a koprodukciós minõsítés megadá-
sáról, elutasításáról, módosításáról, valamint visszavoná-
sáról. A koprodukciós minõsítés megadására irányuló
kérelem elutasítását megelõzõen az érintett illetékes ható-
ság konzultál a másik Szerzõdõ Fél illetékes hatóságával.
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16. cikk

(1) A jelen Egyezmény határozatlan idõre jön létre.

(2) A jelen Egyezmény attól a naptól számított 30. na-
pon lép hatályba, amelyen a Magyar Köztársaság Kormá-
nya tájékoztatja a Németországi Szövetségi Köztársaság
Kormányát az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges,
a belsõ jogban rögzített követelmények teljesülésérõl.
A hatálybalépés tekintetében a megerõsítésrõl szóló értesí-
tés kézhezvételének napját kell irányadónak tekinteni.

(3) A jelen Egyezményt bármelyik Szerzõdõ Fél a má-
sik Szerzõdõ Féllel szemben diplomáciai úton felmond-
hatja. Felmondás esetén a jelen Egyezmény hatálya a fel-
mondásnak a másik Szerzõdõ Félhez történõ megérkezése
napját követõ hat hónap elteltével szûnik meg.

(4) E felmondás nem érinti azokat a koprodukciókat,
amelyek megvalósítását a jelen Egyezmény felmondásá-
nak napját megelõzõen hagyták jóvá.

(5) A jelen Egyezménynek az Egyesült Nemzetek Alap-
okmányának 102. cikke alapján történõ bejegyzését az
Egyesült Nemzetek Titkárságánál annak hatálybalépése
után a Magyar Köztársaság Kormánya haladéktalanul kez-
deményezi, és a másik Szerzõdõ Felet az Egyesült Nem-
zetek Titkárságának a bejegyzésrõl szóló megerõsítését
követõen a bejegyzési szám megadásával tájékoztatja.

A jelen Egyezmény Budapesten, 2008. február 20-án
készült, két-két eredeti példányban, mindkettõ magyar és
német nyelven; mindkét nyelvû szöveg hiteles.

A Magyar Köztársaság A Németországi Szövetségi
Kormánya részérõl Köztársaság Kormánya

részérõl”

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 3. §-a az Egyezmény 16. cikke
(2) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott idõpont naptári
napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak ismertté
válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a kultúráért felelõs miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

HATÁROZATOK

A Miniszterelnök
41/2008. (V. 30.) ME

határozata
szakállamtitkár kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 57. §-ában foglalt jogkörömben az okta-
tási és kulturális miniszter javaslatára

dr. Balogh Gyulát

az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitká-
rává

– 2008. június 1-jei hatállyal –

kinevezem.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az oktatási és kulturális miniszter
1/2008. (VII. 30.) OKM

határozata
az Európai Bizottság határozata idõpontjának

megállapításáról

A Magyar Közlöny 2008. június 24-i, 92. számában ke-
rült kihirdetésre a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény
módosításáról szóló 2008. évi XXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Törvény). A Törvény 9. §-ának (2) bekezdése ér-
telmében a kultúráért felelõs miniszter az Európai Bizott-
ság határozata meghozatala idõpontját – annak ismertté
válását követõen haladéktalanul – a Magyar Közlönyben
közzétett egyedi határozattal állapítja meg. A Törvény
9. §-ának (1) bekezdése értelmében pedig a Törvény az
Európai Bizottság – a magyar filmtámogatási rendszer jó-
váhagyására vonatkozó – határozatát követõ 15. napon lép
hatályba.

Az Európai Bizottság 2008. július 17-én arról tájékoz-
tatta a Magyar Felet, hogy a hatálybalépéshez szüksé-
ges – a magyar filmtámogatási rendszerre vonatkozó – jó-
váhagyó határozat 2008. július 16-án született meg.

A fentiekre tekintettel megállapítom, hogy az Európai
Bizottság – a magyar filmtámogatási rendszerre vonatko-
zó – jóváhagyó határozatának idõpontja 2008. július 16-a,
következésképpen az Európai Bizottság határozatának
idõpontját követõ 15. nap 2008. július 31-e.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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KÖZLEMÉNYEK

Felzárkóztató pályázat
a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására

Sorszám Pályázó neve Megye
Megítélt, utalandó

összeg (Ft)

1. Abaújszántó Város Önkormányzata BAZ 151 000

2. Alcsútdoboz Település Önkormányzata FE 30 000

3. Alsózsolca Város Önkormányzata BAZ 70 000

4. Bácsborsód Önkormányzat BÁCS 82 000

5. Baja Város Önkormányzata BÁCS 300 000

6. Balatonfûzfõ Város Önkormányzata VE 157 000

7. Balmazújváros Város Önkormányzata HB 530 000

8. Békés Város Önkormányzata BE 185 000

9. Berekböszörmény Községi Önkormányzat HB 134 000

10. Berettyóújfalu Város Önkormányzata HB 530 000

11. Berhida Város Önkormányzata VE 42 000

12. Bõcs Községi Önkormányzat BAZ 27 000

13. Csongrád Város Önkormányzata CSO 587 000

14. Csorna Város Önkormányzata GY 157 000

15. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata HB 587 000

16. Derecske Város Önkormányzata HB 243 000

17. Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BE 128 000

18. Diósd Község Önkormányzata PE 70 000

19. Dunaföldvár Város Önkormányzata TO 128 000

20. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata FE 473 000

21. Ecséd Községi Önkormányzat HE 70 000

22. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala PE 800 000

23. Felsõszentiván Önkormányzata BÁCS 358 000

24. Felsõtárkány Község Önkormányzata HE 128 000

25. Felsõzsolca Város Önkormányzata BAZ 185 000

26. Gárdony Város Önkormányzata FE 128 000

27. Göd Város Önkormányzata PE 128 000

28. Gyál Város Önkormányzata PE 587 000

29. Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata GY 800 000

30. Gyõrladamér Községi Önkormányzat GY 47 000

31. Hajdúdorog Város Önkormányzata HB 128 000

32. Hajdúsámson Város Önkormányzata HB 530 000

33. Halásztelek Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete PE 358 000

34. Hangács Községi Önkormányzat BAZ 47 000

35. Harsány Község Önkormányzata BAZ 70 000

36. Hatvan Város Önkormányzata HE 300 000

37. Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata CSO 473 000
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38. Ináncs Község Önkormányzata BAZ 99 000

39. Isaszeg Nagyközség Önkormányzata PE 105 000

40. Jászberény Polgármesteri Hivatala JNSZ 185 000

41. Jászsszentlászló Községi Önkormányzat BÁCS 42 000

42. Kaba Város Önkormányzata HB 358 000

43. Kálmánháza Önkormányzata SZB 128 000

44. Kalocsa Város Önkormányzata BÁCS 243 000

45. Kapuvár Városi Önkormányzat GY 70 000

46. Karád Község Önkormányzata SO 99 000

47. Karancslapujtõ Községi Önkormányzat NO 185 000

48. Kemecse Községi Önkormányzat SZB 99 000

49. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata BÁCS 415 000

50. Kisvarsány Önkormányzata SZB 99 000

51. Kölcse Nagyközségi Önkormányzat SZB 142 000

52. Kõszárhegy Község Önkormányzata FE 42 000

53. Kunszentmárton Város Önkormányzata JNSZ 70 000

54. Kurityán Községi Önkormányzat BAZ 65 000

55. Lábatlan Város Önkormányzata KO 70 000

56. Lõrinci Város Önkormányzata HE 185 000

57. Mád Község Önkormányzata BAZ 99 000

58. Madaras Község Önkormányzata BÁCS 47 000

59. Makó Város Önkormányzata CSO 473 000

60. Mándok Város Önkormányzata SZB 185 000

61. Mindszent Város Önkormányzata CSO 157 000

62. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata BAZ 800 000

63. Mogyoród Nagyközség Önkormányzata PE 42 000

64. Mohács Város Önkormányzata BA 300 000

65. Nagyecsed Város Önkormányzata SZB 358 000

66. Nagykálló Város Önkormányzata SZB 128 000

67. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata BE 358 000

68. Nógrádmegyer Község Önkormányzata NO 116 000

69. Nyergesújfalu Város Önkormányzata KO 128 000

70. Nyirád Község Önkormányzata VE 26 000

71. Nyírbéltek Nagyközség Önkormányzata SZB 99 000

72. Ócsa Város Önkormányzata PE 157 000

73. Orgovány Községi Önkormányzat BÁCS 530 000

74. Oroszlány Város Önkormányzata KO 300 000

75. Ózd Város Önkormányzata BAZ 800 000

76. Örményes Községi Önkormányzat JNSZ 30 000

77. Pap Község Önkormányzata SZB 42 000

78. Pápasalamon Község Önkormányzata VE 47 000

79. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata BA 800 000
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80. Pély Község Önkormányzata HE 99 000

81. Polgár Város Önkormányzata HB 128 000

82. Pomáz Város Önkormányzata PE 243 000

83. Poroszló Község Önkormányzata HE 157 000

84. Rábapatona Községi Önkormányzat GY 33 000

85. Rakamaz Város Önkormányzata SZB 70 000

86. Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat JNSZ 42 000

87. Rém Község Önkormányzata BÁCS 47 000

88. Sajószentpéter Város Önkormányzata BAZ 530 000

89. Sajóvámos Község Önkormányzata BAZ 70 000

90. Sándorfalva Város Önkormányzata CSO 185 000

91. Sényõ Község Önkormányzata SZB 65 000

92. Simontornya Város Önkormányzata TO 185 000

93. Soltvadkert Város Polgármesteri Hivatala BÁCS 99 000

94. Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete BÁCS 27 000

95. Szajol Község Önkormányzata JNSZ 70 000

96. Szany Nagyközség Önkormányzata GY 70 000

97. Szécsény Város Önkormányzata NO 185 000

98. Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala CSO 587 000

99. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata JNSZ 300 000

100. Szurdokpüspöki Község Önkormányzata NO 25 000

101. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata BAZ 271 000

102. Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat PE 128 000

103. Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat PE 70 000

104. Tiszakécske Város Önkormányzata BÁCS 415 000

105. Tiszavasvári Város Önkormányzata SZB 243 000

106. Túrkeve Város Önkormányzata JNSZ 157 000

107. Újfehértó Város Önkormányzata SZB 415 000

108. Újszász Város Önkormányzata JNSZ 128 000

109. Várpalota Város Önkormányzata VE 128 000

110. Vaskút Községi Önkormányzat BÁCS 42 000

111. Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala PE 185 000

112. Vésztõ Város Önkormányzata BE 185 000

113. Zsámbok Község Önkormányzata PE 85 000

24 140 000

(282/2008.)
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Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

A pályázat benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény végrehajtásáról rendelkezõ 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Jogszabály alapján a pályázat benyújtásának határideje – ha a pályáztató hosszabb határidõt nem állapít meg – a köz-
zétételtõl számított legalább 30 nap, az elbírálás pedig – ha a pályáztató rövidebb határidõt nem állapít meg – a benyújtá-
si határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.

A pályázatokat a pályázatot meghirdetõ szerv címére kell benyújtani, kivéve ha a pályáztató ettõl eltérõ címet jelöl
meg. A jogszabály által kötelezõen elõírt pályázati feltételeket az itt közölt pályázati felhívás nem tartalmazza.

A pályázati felhívásokat a szerkesztõség által táblázatos formában szerkesztve ingyenesen közöljük. Az eltérõ formá-
ban történõ, illetõleg a szó szerinti közlésre – helyhiány miatt – csak díjfizetés ellenében van lehetõség.

Rövidítések:

av: adatvédelem: (A pályázat tartalmát a megbízón és a bírálóbizottság tagjain kívül – a pályázó engedélyének hiányá-
ban – más személlyel nem közlik.)
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
be: büntetlen elõélet
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Szatymaz Község
Képviselõ-testülete

Mûvelõdési Ház
és Könyvtár
igazgató

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi, közmûve-
lõdési v. és legalább
5 év szgy., kiemelkedõ
sz. vagy tt. má, be.
Elõny: többéves szgy.

A megbízás 5 évre szól.
Ill: alap + vp.
Pc: Szatymaz Község Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
Csatolandó: sz. helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelések, b.,
om., sz.gy. igazolása, sz.ön.,
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vpr., nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik.
F: dr. Kormányos László, Szaty-
maz község polgármestere
6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
Tel: (62) 583-560

Nagykálló Város
Önkormányzata
Képviselõ-testülete

Ratkó József
Városi Könyvtár
intézményvezetõ

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi v. és leg-
alább 5 év szgy., ki-
emelkedõ sz. vagy tt.
má, be., cselekvõképes-
ség, 18. életév betöltése

ÁEI: 2008. október 1-jétõl.
Határozatlan idejû, 3 hónap pró-
baidõvel.
A megbízás 5 évre szól.
Szl: nincs.
Csatolandó: sz.ön., korábbi jog-
viszony igazolások, om., vpr., sz.
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzelések, vpr., b., nyilatko-
zat arról, hogy a pályázatot a
képviselõ-testület nyilvános
vagy zárt ülés keretében tárgyal-
ja, teljes bizonyító erejû magán-
okiratba foglalt nyilatkozat arról,
hogy a pályázó az általános al-
kalmazási feltételeknek megfelel,
nyilatkozat arról, hogy személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul, az adataiba az arra jogosultak
betekinthetnek, nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a betekintésre
jogosultak a pszichológiai, illetve
vezetõi teszt eredményét megis-
merhetik.
A pályázati eljárásban a pályázók
személyes meghallgatáson vesz-
nek részt, ahol számot kell ad-
niuk sz. felkészültségükrõl,
pszichológiai, illetve vezetõi al-
kalmasságukról.
Pc: Juhász Zoltán polgármester
4320 Nagykálló,
Somogyi B. u. 5–7.
Tel: (42) 263-101
A borítékra rá kell írni: „Intéz-
ményvezetõi pályázat”
f: Juhász Zoltán polgármester
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Pusztavám Község
Képviselõ-testülete

Mûvelõdési Ház
és Könyvtár
részfoglalkozású vezetõ

má., be., és cselekvõké-
pesség, szfv.
Elõny: német nyelv
ismerete

ÁEI: 2009. január 1-jétõl.
Határozatlan idõre, 6 hónap pró-
baidõvel.
Pc: Pusztavám Község polgár-
mestere
8066 Pusztavám, Kossuth Lajos
u. 64–66.
Pbhi: 2008. november 30.
Csatolandó: om., b., sz.pr.

Országos Mezõgazda-
sági Könyvtár
és Dokumentációs
Központ

gazdasági vezetõ má., cselekvõképesség,
be., szfv., (Közgazda-
sági Egyetem, vagy
Pénzügyi és Számviteli
Fõiskola) vagy ff. v. és
emellett mérlegképes
könyvelõ v., legalább
3 év vgy., legalább kö-
zépfokú C típusú
nyelvvizsga, angol, né-
met vagy francia nyelv-
bõl.
Elõny: ff. személyügyi
gazdálkodási és/vagy
irodavezetõi k.

A megbízás határozatlan idõre
szól, 3 havi próbaidõvel.
ÁEI: a Pehi-t követõen.
Pc: Országos Mezõgazdasági
Könyvtár és Dokumentációs
Központ Titkársága
1012 Budapest, Attila út 93.,
levélcím: 1253 Budapest, Pf.15
postai úton vagy személyesen.
Csatolandó: részletes sz.ön., vpr.,
om., b., orvosi igazolás egészség-
ügyi alkalmasságról, vezetõi be-
osztás betöltésére.
F: Lüköné Örsi Gabriella
fõigazgató (sz. kérdésekben)
Tel: 489-4966
Jankovics Mónika gazdasági
ügyintézõ (egyéb kérdésekben)
Tel: 489-4970

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
kulturális intézmények vezetõi állásaira

Általános Mûvelõdési
Központ
5510 Dévaványa,
Vörösmarty u. 6–8.

Általános Mûvelõdési
Központ
József Attila
Mûvelõdési Ház
és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézményegysége
5510 Dévaványa,
Gyöngy u. 4–6.
Intézményegység-
vezetõ

Fõiskolai vagy egyete-
mi pedagógusi v. és ff.
közmûvelõdési v., leg-
alább 5 év szgy.

ÁEI: 2008. okt. 1.
A megbízás határozott idõre,
5 évre szól.
A pályázatokat személyesen
vagy postán kell benyújtani.
Pc: Baloghné Berényi Erzsébet
ÁMK intézményvezetõ.
Csatolandó: sz. ön., om., b.
Tel.: (66) 483-035

930 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 16. szám



1. 2. 3. 4.

Általános Mûvelõdési
Központ
Ladányi Mihály
Könyvtár Intézmény-
egysége
5510 Dévaványa,
Árpád u. 20.
Intézményegység-
vezetõ

Fõiskolai vagy egyete-
mi könyvtárosi v., leg-
alább 5 év szgy.

Vép Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9751 Vép,
Rákóczi u. 8.

Vép Nagyközségi
Mûvelõdési Ház
és Könyvtár
Vezetõ

má., be., cselekvõké-
pesség, szfv., vagy az-
zal egyenértékû
szakképesítés, legalább
3 év szgy.
Elõny: népi játékok,
mesterségek,
néptáncoktató

ÁEI: 2008. okt. 1-jétõl.
A megbízás 5 évre szól 2008.
október 1-jétõl, 2013. szeptem-
ber 30-ig.
Pehi: a Pbhi-t követõ elsõ képvi-
selõ-testületi ülés.
A pályázatokat zárt borítékban
kell benyújtani.
Pc: Vép Nagyközség Önkor-
mányzat polgármestere, Varga
Gyula, 9751 Vép, Rákóczi u. 8.
Csatolandó: ön., részletes sz.
vpr., om., nyilatkozat arról, hogy
a pályázat tartalmába az elbírá-
lásban közremûködõk (bizott-
ság, képviselõ-testület)
betekinthet.
ill: alap + p.
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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 során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” 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 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
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 törvény-
hozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogász-
ság 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 Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

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 a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 945 Ft + postaköltség)
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

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 a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás

934 KULTURÁLIS KÖZLÖNY 16. szám



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a fõzõ-
tudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az olvasót,
miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is betekintést adnak,
kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6., tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttas-
sák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapja. A szerkesztésért felelõs: Mátyásné dr. Patócs Andrea.
A szerkesztõség címe: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14. Telefon: 473-7444.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest, 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Cent-
rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 21 672 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 10 836 Ft áfával. Egy példány ára: 945 Ft áfával.
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Formakészítés: Sprint Kft.
08.2438 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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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