
KÖZLEMÉNYEK

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
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F E L H Í V Á S !
Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

és a 2009. évi elõfizetési árainkra



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
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Budapest XII. kerület
Hegyvidéki
Önkormányzat
1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.

Hegyvidéki Helytörté-
neti Gyûjtemény és
Galéria
1126 Budapest,
Beethoven u. 1/B
igazgató

Szfv. (bölcsésztudomá-
nyi), legalább 5 év
szgy., továbbá kiemel-
kedõ sz. vagy tt.
Elõny: közgyûjteményi
és mûvészeti kiállítóhe-
lyen szerzett tapasztalat,
helyismeret, nyelvtudás

ÁEI: 2009. február 15.
A megbízás határozott idõre,
2010. december 31-ig szól.
Ill: alap + vp.
Pc: Budapest XII. kerület Hegy-
vidéki Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal humánpolitikai
referenséhez
1126 Bp., Böszörményi
út 23–25.
Csatolandó: sz. pr., sz. ön., om.,
b., nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázati anyagot az eljárásban
részt vevõk megismerhetik.
F: Oktatási és Közmûvelõdési
Iroda
Gonda Attila és Primajer Mária
Tel: 224-59-90

Országos Mezõgazda-
sági Könyvtár és Doku-
mentációs Központ
Fõigazgató
1012 Budapest,
Attila út 93.

szakmai fõigazgató-
helyettes

Má., cselekvõképesség,
be., szfv. (könyvtáros,
szakinformatikus), leg-
alább 10 év könyvtár-
ban, információs vagy
dokumentációs munka-
körben eltöltött szgy.,
legalább 5 év vgy., leg-
alább középfokú nyelv-
vizsga angol, német
vagy francia nyelvbõl,
felhasználói szintû szá-
mítógépes ismeretek és

ÁEI: a Pehi-t követõen.
A megbízás határozatlan idõre
szól, 3 havi próbaidõvel.
Pc: Országos Mezõgazdasági
Könyvtár és Dokumentációs
Központ Titkársága
1012 Budapest, Attila út 93.
1253 Budapest, Pf. 15
postai úton vagy személyesen
kell benyújtani.
Csatolandó: részletes sz.ön.,
publikációs jegyzék, vpr. rövid
összefoglalása, om., b., orvosi
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a sz. könyvtári rendsze-
rek (Aleph) ismerete, a
vezetõi feladatok ered-
ményes ellátásához
szükséges döntési, szer-
vezõi, tárgyalási és kap-
csolatteremtõ képesség.

igazolás egészségügyi alkal-
masságról.
Pehi: a Pbhi-t követõ 15 napon
belül.
Az elbírálás eredményérõl írás-
ban tájékoztatjuk a pályázókat.
F: Lükõné Örsi Gabriella
fõigazgató
Tel: 489-49-20

Berzsenyi Dániel
Könyvtár
Szombathely

gazdasági igazgatóhe-
lyettes

Szfv., mérlegképes
könyvelõi szakképesí-
tés, államháztartási re-
gisztráció, 5 évet
meghaladó költségvetési
gyakorlat, ECDL vizs-
ga.

ÁEI: a Pehi-t követõen, illetve
legkorábban 2009. február 1.
A megbízás határozatlan idejû.
Ill: alap + 250% vp.
Pc: Pallósiné Dr. Toldi Márta
könyvtárigazgató
9700 Szombathely, Dr. Antall
József tér 1., illetve
9701 Szombathely, Pf. 113
Csatolandó: sz.ön., motivációs
levél, om., b., az államháztartási
regisztrációt tanúsító igazolás
másolata.
F: (94) 513-533
e-mail: ptmarta@bdmk.hu

Bátaszék Város
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Keresztély Gyula
Városi Könyvtár
vezetõ
7140 Bátaszék, Budai
u. 2.

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., vagy fõis-
kolai könyvtárosi k. és
legalább 10 év szgy., ki-
emelkedõ sz. munka,
má.

ÁEI: 2009. március 1.
A megbízás 5 évre szól.
Ill: alap + vp., étkh., ruházati-
költség-térítés
Pc: Bátaszék város polgármestere
Bognár Jenõ
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.
Tel: (74) 491-958
Csatolandó: sz.ön., om., b.,
szgy. igazolás, vpr., sz. pr., sz.
helyzetelemzésre épülõ elképze-
lés.

Decs Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
Tolna megye
7144 Decs,
Fõ u. 23.

Általános Mûvelõdési
Központ
7144 Decs,
Haladás u. 1.
igazgató

Szakirányú v. (a közok-
tatási törvényben foglal-
taknak megfelelõen,
vagy 2/1993. MKM ren-
delet szerinti közmûve-
lõdési szakember) 5 év
szgy., pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: a megjelenést követõ
90 nap múlva.
A megbízás 2013. július 31-ig,
5 évre szól.
Pehi: a Pbhi-t követõ 60. nap.
Szl: nincs.
Pc: Decs Nagyközség Polgár-
mesteri Hivatala
7144 Decs, Pf. 1.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani, a borítékra kérjük
ráírni: „Vezetõi pályázat”.
Csatolandó: sz.ön., om., sz. pr.,
b.
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Tiszafüred Városi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Benedek Gábor Városi
Sportcsarnok és Sza-
badidõközpont
igazgató

Sport szakirányú ff. v.,
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2009. február 1-tõl, 2013.
január 31-ig.
Pehi: a Pbhi-t követõen 30 nap
utáni testületi ülés.
Ill: alap + vp.
Pc: Városi Polgármesteri
Hivatal,
5350 Tiszafüred, Fõ u. 1.
Csatolandó: om., b., szgy. iga-
zolás, helyzetelemzésre épülõ
vpr.
Tel: (59) 510-500

Mûvészetek és
Irodalom Háza
Pécs

Gazdasági vezetõ Szfv., vagy ff. v. és
mérlegképes könyvelõi
k., vagy ezzel egyenér-
tékû v.
Elõny 5 év költségvetési
intézménynél szerzett
vgy. és szgy.

ÁEI: 2009. február 1-tõl.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2008. december 28.
Pehi: 2009. január 15-ig.
Pc: Mûvészetek és Irodalom
Háza
7621 Pécs, Széchenyi tér 7–8.
Csatolandó: om., részletes sz.
ön., b., szgy. és vgy. igazolása.
F: Kõhalmi Andrea igazgató
Tel: (72) 522-834

Tokodaltáró Község
Önkormányzata

Bányász Mûvelõdési
Ház
intézményvezetõ
Tokodaltáró,
József Attila u. 14.

Ff. közmûvelõdési (mû-
velõdésszervezõ, kultu-
rális menedzser) és
könyvtárosi v.
legalább 2 év szgy.,
má., be.

ÁEI: 2009. január 1.
A megbízás 2014. január 1-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2008. november 30.
Pc: Tokodaltáró község polgár-
mestere
2532 Tokodaltáró, József Attila
u. 31.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani „Tokodaltárói Bá-
nyász Mûvelõdési Ház intéz-
ményvezetõi állás”
megjelöléssel.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
om., sz. pr., b.
F: Petrik József polgármester
Tel: (33) 505-635

Nagyhegyes Község
Önkormányzata

Mûvelõdési Ház
4064 Nagyhegyes,
Kossuth u. 4.
igazgató

Legalább 3 év szgy.,
felhasználói szintû MS
Office (irodai alkalma-
zások) ismerete, va-
gyonnyilatkozat.

ÁEI: 2009. január 1-tõl.
A közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idõre szól.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Nagyhegyes Község Önkor-
mányzata
4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 2.
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A zárt borítékon fel kell tüntetni
a pályázati adatbázisban szerep-
lõ azonosítót, valamint a mun-
kakör megnevezését:
közmûvelõdési intézményigaz-
gató.
Csatolandó: om., b., részletes
sz.ön., vpr., vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség vállalásáról
szóló nyilatkozat.
F: Bajusz Istvánné
Tel: (52) 367-011
A pályázat elbírálásáról a képvi-
selõ-testület zárt ülésen dönt.
Pehi: 2008. december 17.

Kadarkút Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Id. Kapoli Antal
Mûvelõdési Ház
Somogy megye,
7530 Kadarkút,
Petõfi Sándor u. 1.
igazgató
(határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony)

Ff. k., közmûvelõdési
v., vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatá-
sa, legalább 5 év szgy.,
be.

ÁEI: 2009. június 1.
A megbízás 2009. június 1-tõl
2014. május 31-ig szól.
Pehi: 2009. január 31.
Pc: Kadarkút Város Önkormány-
zatának Polgármesteri Hivatala
7530 Kadarkút, Petõfi S. u. 2.
A borítékon kérjük feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot, valamint a
munkakör megnevezését: igaz-
gató.
Csatolandó: sz.ön., vpr., fejlesz-
tési elképzelések, om., b., nyi-
latkozat arról, hogy a pályázati
anyagot az eljárásban részt ve-
võk megismerhetik.
Pbhi: 2008. december 31.
F: Verkman József polgármester
Tel: (82) 581-003

Hidasnémeti Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
3876 Hidasnémeti,
Petõfi út 11.

Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
vezetõ

Szev., vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
szintû mûvelõdésszerve-
zõ (népmûvelõ, közmû-
velõdési elõadó)
szakképzettség, vagy ta-
nítói oklevéllel szerzett
közmûvelõdési, népmû-
velõi szakkollégiumi k.,
vagy nem szfv., és a
szakképzésben szerzett
ff. közmûvelõdési szak-
ember, vagy ff. kultu-
rális menedzser
szakképesítése, vagy
jogszabályban

ÁEI. 2009. január 1.
A megbízás 5 évre, 2013. de-
cember 31-ig szól.
Pbhi: 15 nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ testületi
ülés.
Pc: Hidasnémeti Községi Ön-
kormányzat polgármestere
3876 Hidasnémeti, Petõfi út 11.
Csatolandó: ön., sz.ön., om., b.,
sz. helyzetelemzésre épülõ fej-
lesztési elképzelések.
F: Becse Csaba polgármester
Tel/fax: (46) 452-102
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elõírt szakképzésben
szerzett szakvizsgával
egyenértékû szakképesí-
tés, be., má.
Elõny: többéves szgy.

Hajdú-Bihar Megyei
Múzeumok
Igazgatósága,
Déri Múzeum
4026 Debrecen,
Déri tér 1.
Tel/fax: (52) 417-560

Megyei múzeum-
igazgató-helyettes

Szev., 5 év múzeumi
szgy., kiemelkedõ tt.,
be.
Elõny: PhD, bármely
EU-s idegen nyelvbõl
középfokú C típusú
nyelvvizsga társalgási
szinten és legalább 5 év
múzeumi területen szer-
zett vgy.

ÁEI: a Pehi-t követõ 1 hónapon
belül.
A megbízás 5 évre szól.
Pc: Hajdú-Bihar megyei
múzeumigazgató
4026 Debrecen, Déri tér 1.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani, zárt borítékban
„Megyei múzeumigazgató-
helyettes” jeligével.
Csatolandó. sz.ön., b., om., vpr.,
tt. és szgy. dokumentálása.

Budapest Fõváros Közgyûlése Kulturális Bizottsága
pályázatot hirdet a

Bartók Béla Emlékház
(1025 Budapest, Csalán út 29.)

mûvészeti intézmény
igazgatói állására

Az intézmény feladata: Bartók Béla életmûvének ápolása, az állandó kiállítás bemutatása, a letéti hagyaték megóvása.
Feladata továbbá a bartóki életmû és az egyetemes zenekultúra értékeinek folyamatos felmutatása, az emlékhely hazai és
nemzetközi népszerûsítése.
Az intézmény fontos célja továbbá, hogy az Emlékház zenei rendezvényeivel, ismeretterjesztõ tevékenységével, rend-
szeres együttmûködésekkel szerves részét képezze a fõváros kulturális életének.

Az igazgató feladata: a szakmai követelmények figyelembevételével gondoskodik az Alapító Okiratban meghatározott
feladatok ellátásáról, az önkormányzati vagyon rendeltetésszerû használatáról, az intézmény gazdaságos üzemeltetésé-
rõl. Feladata továbbá, hogy az intézmény mûködtetése során érvényesítse az önálló, de egymással összefüggõ emlékhe-
lyi, zenei-mûvészeti, közmûvelõdési funkciókat. Munkájával kapcsolódva a Fõváros kulturális életéhez zenei ismeret-
terjesztési programjaival is törekedjen a látogatók körének bõvítésére.

A megbízás feltételei:
� szakirányú felsõfokú végzettség,
� legalább ötéves szakmai gyakorlat

(a 150/1992. (XI. 20.) sz. Korm. rend. 6. § (5) bek. alapján).

Elõnyt jelent legalább ötéves vezetõi gyakorlat, idegen nyelv ismerete.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a Bartók Béla Emlékház mûködtetésére vonatkozó részletes szakmai programot, a programhoz kapcsolódó gazdál-

kodási elképzelést,
� a megbízás idõtartamára kidolgozott komolyzenei koncertek programtervét;
� elképzeléseket az Emlékház Budapest idegenforgalmi kínálatába történõ folyamatos és intenzív bevonására;
� a Bartók-életmû megismertetését szolgáló elképzeléseket, különös tekintettel a diákkorosztály megnyerésére;
� fiatal, pályakezdõ zenemûvészek bemutatkozásának elõsegítésére vonatkozó terveket.

A pályázathoz csatolni kell:
� a felsõfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
� részletes szakmai önéletrajzot,
� három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
� a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6. § (1)–(3) bekezdései értelmében személyével

kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn.

A vezetõi megbízás 2009. március 1-jétõl 2014. február 28-áig terjedõ idõtartamra szól.

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi törvény (Kjt.) alapján, megegyezés szerint.

A pályázatokat – szakmai bizottság véleményének kikérésével – a Kulturális Bizottság bírálja el.

A benyújtás helye: Fõpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztály (1052 Budapest V., Városház u. 9–11., II. 225/d.,
Levélcím: 1840 Budapest).
Benyújtási határidõ: a közzétételt követõ 30. nap.
Az elbírálás határideje: a pályázat benyújtását követõ 30. nap.

További felvilágosítás a Fõpolgármesteri Hivatal Kulturális Ügyosztályán, a 327-1435-ös telefonszámon kérhetõ.

Budapest, 2008. október 17.

dr. Bõhm András s. k.,
elnök

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásaira

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb
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Vép Nagyközség
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
9751 Vép,
Rákóczi u. 8.

Vép nagyközségi
Mûvelõdési Ház és
Könyvtár
vezetõ

Má., be., cselekvõképes-
ség, szfv., vagy nem
szfv., és ff. mszv., vagy
azzal egyenértékû szak-
képesítés, vagy közmû-
velõdési szakember-
képzésben jelenleg részt
vevõ, legalább 3 év
szgy.
Elõny: vépi lakóhely

ÁEI: 2009. január 14.
A megbízás 5 évre szól, 2009.
január 15-tõl 2014. január 14-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.
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Csatolandó: ön., részletes sz. vpr.,
om., nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázat tartalmába az elbírálásban
közremûködõk (bizottság, képvi-
selõ-testület) betekinthet.
Ill: alap + p.
Tel: (94) 543-067

Közgyûjteményi Ellátó
Szervezet

Bérletgazdálkodási
referens
1062 Budapest,
Bajza u. 32.

Kf. pénzügyi-számviteli
iskolai v., angol vagy
német nyelvbõl kf. „C”
típusú nyelvvizsga, ide-
genforgalmi és marke-
ting ismeret, legalább
5 év szgy.

ÁEI: 2008. december 15.
Pbhi: 2008. december 10.
Pehi: 2008. december 12.
Pc: Közgyûjteményi Ellátó
Szervezet
1062 Budapest, Bajza u. 32.
A borítékon kérjük feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot
645/1/2008.KESZ, valamint a
munkakör megnevezését: bérlet-
gazdálkodási referens.
Elektronikus úton, a kesz.titkar-
sag@mail.tvnet.hu címre.
Csatolandó: ön., om., b.

Pályázati felhívás

A Magyar Állami Operaház mûvészeti feladatokat ellátó, költségvetési intézmény fõigazgatója pályázatot hirdet – a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet,
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján –

gazdasági igazgatói állás betöltésére.

A gazdasági igazgató feladatai:
Az intézmény Alapító Okiratában és a Szervezeti Mûködési Szabályzatában meghatározott célok és feladatok megvaló-
sítása érdekében a gazdasági tevékenység irányítása, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos
feladatok megszervezése. A költségvetési gazdálkodás szabályszerû szakmai vezetése. Vezetõi közremûködés a Magyar
Állami Operaház mûködésének modernizálásában a gazdálkodás és a mûködés területén.

A gazdasági igazgatói állás betöltésének feltételei:
– szakirányú felsõfokú iskolai végzettség, vagy felsõfokú iskolai végzettség és emellett legalább mérlegképes köny-

velõi vagy ezzel egyenértékû képesítés,
– szerepelnie kell a számvitelrõl szóló 2000. évi C. tv. 151. § (3)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartások valamelyiké-

ben, és rendelkeznie kell ennek megfelelõen a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal),
– büntetlen elõélet,
– az állás betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tétel.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
Színházi területen szerzett szakmai-vezetõi gyakorlat, versenyszférában szerzett vezetõi gyakorlat, valamint angol
és/vagy német nyelv ismerete.

A pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakmai vezetõi elképzelést,
– végzettséget, szakképzettséget tanúsító okirat másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a nyilvántartásba vételt igazoló engedély másolatát.
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A szakmai vezetõi elképzelés tartalmazza az intézmény gazdasági és mûködési területeinek korszerû vezetõi koncepció-
ját, annak érdekében, hogy a Magyar Állami Operaház gazdálkodása és mûködése az Európai Unió szellemének megfe-
lelõ, modern, racionális és hatékony irányban fejlõdjön.
A gazdasági igazgatót sikeres pályázati eljárást követõen, közalkalmazotti jogviszony keretében – közalkalmazotti kine-
vezéssel létesülõ, illetve közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján – magasabb vezetõi beosztással, a Magyar
Állami Operaház fõigazgatójának javaslatára az Oktatási és Kulturális Minisztérium minisztere (határozatlan idõre) bíz-
za meg, valamint gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. A további munkáltatói jogokat a gazdasági igazgató felett a fõ-
igazgató gyakorolja. Közalkalmazotti besorolása és illetményének megállapítása a Kjt., illetve végrehajtásáról rendelke-
zõ jogszabály és a felek közötti megállapodás alapján történik.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A pályázatot a kiírás Kulturális Közlönyben való megjelenésétõl számított 30 napon belül, a Magyar Állami Operaház
fõigazgatójának címezve kell beküldeni az alábbi címre: 1061 Budapest, Hajós u. 11.
A pályázatok a benyújtási határidõt követõ 30 napon belül a Magyar Állami Operaház fõigazgatója által felkért szakmai
bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek.
A pályázat tartalmát a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredmé-
nyérõl az érintettek írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati segédanyag beszerezhetõ a Magyar Állami Operaház vezetõ kontrollerjétõl, Nagy Ilona asszonytól. Telefon-
szám: 311-9456.

2008. november

Vass Lajos s. k.,
fõigazgató
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig
címû könyvét

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

A kötet 200 oldal terjedelmû, ára 3444 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a 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
Sereg András

Boross – Hadapródiskolától a miniszterelnöki székig

címû, 200 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3444 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

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

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

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

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

A 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

Dr. Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 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

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 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

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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
címû kiadvány.
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sajátos története: a kihirdetése és hatálybalépése közötti idõszakban
történt nagy terjedelmû módosításai, valamint a 2003. július 1-jei hatálybalépése óta elfogadott több mint egy tucat módo-
sítása jelentõsen megnehezíti a jogot alkalmazók, a jogot tanulók vagy csak éppen megismerni akarók számára a bünte-
tõeljárás szabályainak megértését. Ez a hektikus történet tette indokolttá, hogy a magyarázat szerzõi a kommentárok szo-
kásos tartalmán (jogértelmezés, jogalkalmazói gyakorlat, alacsonyabb szintû szabályozás bemutatása) túlterjeszkednek,
és az egyes jogintézmények céljainak, feladatainak hangsúlyozásával, mûködésük többoldalú, történeti és gyakorlati
szempontú bemutatásával – a jogirodalom megjelölésével, a jogtörténet feldolgozásával, valamint indokolt esetekben a
jog-összehasonlítás eszközeivel – nyújtsanak segítséget a jogalkalmazóknak és a jogot tanulmányozóknak.

A büntetõeljárási törvény magyarázata hét kötetben jelent meg:

– az elsõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,
ára: 2205 Ft,

– a második kötet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás,
a kényszerintézkedések,
ára: 3675 Ft,

– a harmadik kötet
a nyomozás és a vádemelés,
ára: 1596 Ft,

– a negyedik kötet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,
ára: 3087 Ft,

– az ötödik kötet
a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,
ára: 2226 Ft,

– a hatodik kötet
a külön eljárások,
ára: 2289 Ft,

– a hetedik kötet
a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,
ára: 1722 Ft.

A magyarázat a Magyar Hivatalos Jogszabálytárban megjelent Be. kommentár szerkesztett változata.
A hét kötet kedvezményes ára egyszerre történõ megvásárlás esetén 16 800 Ft helyett 13 440 Ft.
A könyvek megvásárolhatók a Közlöny Centrumban [1072 Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán), tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu] és a Közlönykiadó Jogi Könyvesbolt-
jában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), valamint megrendelhetõk a kiadó ügyfélszolgálatánál (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Vagy megrendelhetõk az alábbi megrendelõszelvényen:

MEGRENDELÉS

Megrendelem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA alábbi köteteit:

� I. kötet (2205 Ft) ..... példányban. � V. kötet (2226 Ft) ..... példányban.

� II. kötet (3675 Ft) ..... példányban. � VI. kötet (2289 Ft) ..... példányban.

� III. kötet (1596 Ft) ..... példányban. � VII. kötet (1722 Ft) ..... példányban.

� IV. kötet (3087 Ft) ..... példányban. � A hét kötet együtt (13 440 Ft) ..... példányban.

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 átutaljuk.

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

cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 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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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati
Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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KULTURÁLIS KÖZLÖNY
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.

HU ISSN 1419-3264

Formakészítés: Sprint Kft.
08.3393 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 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

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

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

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

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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