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I. Sze mé lyi rész

Köz szol gá la ti jog vi szony lé te sí té se

Sza ba dos Gá bor, a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi -
va tal el nö ke (a to váb bi ak ban: az MBFH el nö ke)

– Mi zák Jó zse fet a Bu da pes ti Bá nya ka pi tány sá gon –
2008. jú ni us 25-étõl – bá nya fel ügye le ti ge o ló gus mun ka -
kör be,

– Sá pi Fe renc nét az MBFH Gaz da sá gi Fõ osz tá lyán –
2008. jú li us 1-jé tõl – mér leg ké pes fõ köny vi köny ve lõ
munka körbe,

– Kurtz Pé ter Lász ló nét az MBFH Föld ta ni és Adat tá ri
Fõ osz tá lyán – 2008. jú li us 7-étõl – szá mí tás tech ni kai fõ -
elõ adó mun ka kör be,

– Me li sek Szil vi át az MBFH Gaz da sá gi Fõ osz tá lyán –
2008. jú li us 15-étõl – cont rol ler mun ka kör be,

– Rad vánsz ky né Ko vács Ju di tot az MBFH Jo gi és Igaz -
ga tá si Fõ osz tá lyán – 2008. au gusz tus 1-jé tõl – igaz ga tá si
ügy in té zõ mun ka kör be,

– Kasztl Csa ba Bé lát a Pé csi Bá nya ka pi tány sá gon –
2008. au gusz tus 1-jé tõl – bá nya fel ügye le ti ge o ló gus mun -
ka kör be,

– Iván Já nost a Szol no ki Bá nya ka pi tány sá gon – 2008.
szep tem ber 1-jé tõl – bá nya fel ügye le ti mér nök mun ka kör -
be,

– Gom bás Lász lót az MBFH Jo gi és Igaz ga tá si Fõ osz -
tá lyán – 2008. szep tem ber 1-jé tõl – adat bá zis rend szer gaz -
da mun ka kör be,

– Né meth Szil vi át az MBFH Jo gi és Igaz ga tá si Fõ osz tá -
lyán – 2008. ok tó ber 20-ától – hu mán po li ti kai ügy in té zõ
mun ka kör be

ha tá ro zat lan idõ re köz tiszt vi se lõ nek ki ne vez te.

Köz szol gá la ti jog vi szony meg szün te té se

Az MBFH el nö ke

– No votny Cson gor nak a Mis kol ci Bá nya ka pi tány ság bá -
nya fel ügye le ti fõ mér nö ké nek – 2008. jú ni us 17-ével

– So ós Ist ván nak a Veszp ré mi Bá nya ka pi tány ság osz -
tály ve ze tõ jé nek – 2008. szep tem ber 15-ével

– Dr. Ba rá to si Kál mán nak az MBFH Bá nyá sza ti, Gáz -
ipa ri és Épí tés ügyi Fõ osz tály bá nya fel ügye le ti fõ mér nö ké -
nek, szak mai ta nács adó já nak – 2008. ok tó ber 1-jével

köz szol gá la ti jog vi szo nyát – öreg sé gi nyug el lá tás ra jo go -
sult sá ga miatt – meg szün tet te.

Az MBFH el nö ke

– Kun And rás nak az MBFH Jo gi és Igaz ga tá si Fõ osz -
tály in for ma ti kai szak re fe ren sé nek – 2008. ok tó ber
10-ével

köz szol gá la ti jog vi szo nyát elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj
igény be vé te lé re irá nyu ló ké rel mé re meg szün tet te.

Köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né se

– Do bi Évá nak az MBFH Gaz da sá gi Fõ osz tály pénz -
ügyi fõ elõ adó já nak – 2008. jú ni us 30-tól – áthelyezé -
sével

a bá nya fel ügye let nél köz szol gá la ti jog vi szo nya meg szûnt.

Ki tün te tés

Dr. Sza bó Pál köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz ter – az MBFH el nö ké nek ja vas la tá ra, a Ma gyar Bá -
nyá sza ti Szö vet ség és a Bá nya- és Ener gia ipa ri Dol go zók
Szak szer ve ze ti Szö vet sé ge egyet ér té sé vel – a 2008. évi
Bányásznap alkalmából

– Dr. Kál di Zol tán nak, az MBFH Bá nyá sza ti, Gáz ipa ri
és Épí tés ügyi Fõ osz tály ve ze tõ jé nek a szén bá nyá szat te rü -
le tén, a Veszp ré mi Bá nya ka pi tány ság szi lárd ás vány-bá -
nyá szat tal kap cso la tos szak igaz ga tá si fel ada ta i nak el lá tá -
sá ban, az MBFH-nál a bá nya fel ügye le ti te vé keny ség mun -
ká já ban és irá nyí tá sá ban vég zett ki emel ke dõ, lel ki is me re -
tes, szak mai mun ká ja el is me ré se ként,

– Ve res Im ré nek, a Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság osz -
tály ve ze tõ jé nek a Szol no ki Bá nya ka pi tány ság és a Bu da -
pes ti Bá nya ka pi tány ság szi lárd ás vány-bá nyá szat tal kap -
cso la tos szak igaz ga tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ban, va la mint
a bá nya fel ügye le ti te vé keny ség irá nyí tá sá ban vég zett ki -
emel ke dõ, lel ki is me re tes, szak mai mun ká ja el is me ré se -
ként

„Mi nisz te ri El is me rés” ki tün te tést

ado má nyo zott.

 Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
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II. Hir det mé nyek

Pá lyá zat
a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

Szol no ki Bá nya ka pi tány ság,
Bá nyá sza ti és Rob ban tásfel ügye le ti Osz tá lyán

bá nya fel ügye le ti mérnök munkakör betöltésére

A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény 10. § (1) be kez dé se alapján

pá lyá za tot hir det

a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
Szol no ki Bá nya ka pi tány ság,

Bá nyá sza ti és Rob ban tásfel ügye le ti Osztályon

bá nya fel ügye le ti mér nök mun ka kör be töl té sé re.

A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma:
Ha tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti jog vi szony

Fog lal koz ta tás jel le ge:
Tel jes mun ka idõ

A mun ka vég zés he lye:
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, 5001 Szol nok, Temp -

lom ut ca 5.

A köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló 9/1995.
(II. 3) Kor m. ren de let alap ján a mun ka kör be töl tõ je ál -
tal el lá tan dó fel adat kö rök:

3. sz. mel lék let 22. pont Ás vány va gyon-gaz dál ko dá si
és föld ta ni ha tó sá gi, bá nyá sza ti ha tó sá gi, mû sza ki fel ügye -
le ti fel adat kör.

El lá tan dó fel ada tok:
Bá nya te lek-meg ál la pí tás, mû sza ki üze mi ter vek en ge -

dé lye zé se, rob ban tá si te vé keny ség en ge dé lye zé se, ható -
sági ellenõrzés.

A mun ka kör höz tar to zó fõbb te vé keny sé gi kö rök:
Szi lárd ás vány-bá nyá sza ti te vé keny ség en ge dé lye zé se,

el len õr zé se. Pol gá ri rob ban tá si te vé keny ség en ge dé lye zé -
se, ellenõrzése.

Jog ál lás, il let mény és jut ta tá sok:
A jog ál lás ra, az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá -

sok ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény, va la mint a MBFH Köz szol gá la ti Sza bály za ta,
Ca fe te ria Sza bály za ta rendelkezései az irányadók.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– Ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,

– bün tet len elõ élet,
– egye tem, bá nya mér nök,
– leg alább 3 év szak irá nyú üze mi gya kor lat,
– fel hasz ná lói szin tû MS Of fi ce (iro dai al kal ma zá sok),
– B ka te gó ri ás jo go sít vány,
– va gyon nyi lat ko zat-té te li el já rás le foly ta tá sa,
– olvas ha tó kéz írás.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– Egye tem, szak irá nyú má sod dip lo ma,
– angol nyelv bõl kö zép fo kú A tí pu sú ál ta lá nos nyelv -

vizsga,
– KIR3 is me re te.

Elv árt kom pe ten ci ák:
Jó szin tû ha té kony kom mu ni ká ci ós és konf lik tus ke ze lé -

si kész ség, gyors és ha té kony dön té si ké pes ség, meg bíz ha -
tó ság.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá sok:
Fény ké pes szak mai ön élet rajz, is ko lai vég zett sé get iga -

zo ló do ku men tu mok, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi bi -
zo nyít vány, hoz zá já ru ló nyi lat ko zat, ar ról, hogy a pá lyá -
za ti anya gát a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk meg is mer -
he tik.

A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja:
A mun ka kör leg ko ráb ban 2008. no vem ber 17-étõl tölt -

he tõ be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2008. no vem -
ber 5.

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi informá ciót
dr. Nagy né dr. Kis s Eri ka a 06-1-301-2908, il let ve
dr. Molná r Jó zsef a 06-56-512-319-es te le fon szá mon nyújt.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:
Pos tai úton, a pá lyá zat nak a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld -

ta ni Hi va tal cí mé re tör té nõ meg kül dé sé vel (1145 Bu da -
pest, Co lum bus ut ca 17–23.).

Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot: MBFH-H/40/20/2008., va la -
mint a mun ka kör meg ne ve zé sét: bányafelügyeleti mérnök,

vagy

elekt ro ni kus úton dr. Mol nár Jó zsef ré szé re a jo zsef.mol -
nar@mbfh.hu e-ma il cí men ke resz tül.

A pá lyá za ti el já rás, a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja,
rend je:

Sze mé lyes in ter jú, el nö ki dön tés.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2008. no vem -
ber 14.

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal



Pá lyá zat
a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

Bá nyá sza ti, Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Fõ osz tály,
Bá nyá sza ti és Rob ban tásfel ügye le ti Osz tá lyán

bá nya fel ügye le ti mérnök munkakör betöltésére

A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény 10. § (1) be kez dé se alapján

pá lyá za tot hir det

a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal Bá nyá sza ti,
Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Fõ osz tály,

Bá nyá sza ti és Rob ban tásfel ügye le ti Osztályán

bá nya fel ügye le ti mér nök mun ka kör be töl té sé re.

A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma:
Ha tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti jog vi szony

Fog lal koz ta tás jel le ge:
Tel jes mun ka idõ

A mun ka vég zés he lye:
1145 Bu da pest, Co lum bus ut ca 17–23.

A köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló 9/1995.
(II. 3) Kor m. ren de let alap ján a mun ka kör be töl tõ je ál -
tal el lá tan dó fel adat kö rök:

3. sz. mel lék let 22. Ás vány va gyon-gaz dál ko dá si és
föld ta ni ha tó sá gi, bá nyá sza ti ha tó sá gi, mû sza ki fel ügye le ti 
fel adat kör.

El lá tan dó fel ada tok:
Bá nya te lek-meg ál la pí tás, mû sza ki üze mi ter vek en ge -

dé lye zé se, rob ban tá si te vé keny ség en ge dé lye zé se, ható -
sági ellenõrzés.

A mun ka kör höz tar to zó fõbb te vé keny sé gi kö rök:
Ha tó sá gi en ge dé lye zés, fel ügye let és el len õr zés. Épí tés -

ha tó sá gi, épí tés fel ügye le ti, pi ac fel ügye le ti és tûzvédelmi
feladatok.

Jog ál lás, il let mény és jut ta tá sok:
A jog ál lás ra, az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá -

sok ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény, va la mint a MBFH Köz szol gá la ti Sza bály za ta,
Ca fe te ria Sza bály za ta rendelkezései az irányadók.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– Ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– egye tem, bá nya mér nö ki, geo tech ni kai mér nö ki vég -

zett ség,

– lega lább 3–5 év szak irá nyú üze mi gya kor lat,
– fel hasz ná lói szin tû MS Of fi ce (iro dai al kal ma zá sok),
– va gyon nyi lat ko zat-té te li el já rás le foly ta tá sa.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– Fel sõ fo kú ké pe sí tés, biz ton ság tech ni kai, mun ka vé -

del mi vagy rob ban tás tech ni kai szak irá nyú vég zett -
ség,

– szak te rü le ten szer zett szak mai gya kor lat, köz igaz ga -
tá si gya kor lat, köz igaz ga tá si szak vizs ga – leg alább
1–3 év szak mai ta pasz ta lat,

– KIR 3 is me re te.

Elv árt kom pe ten ci ák:
Jó szin tû ha té kony kom mu ni ká ci ós és konf lik tus ke ze lé -

si kész ség, gyors és ha té kony dön té si ké pes ség, meg bíz ha -
tó ság.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá -
sok:

Vég zett sé get iga zo ló bi zo nyít vá nyok, 3 hó nap nál nem
ré geb bi er köl csi bi zo nyít vány, fény ké pes ön élet rajz, hoz -
zá já ru ló nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sá ban
részt ve võk meg is mer he tik pá lyá za ti anya gát.

A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja:
A mun ka kör leg ko ráb ban 2008. no vem ber 17-étõl tölt -

he tõ be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2008. no vem -
ber 5.

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót
Já vor Gé za a 06-1-301-2930, il let ve dr. Nagy né dr. Kis s
Eri ka 06-1-301-2908-as telefonszámon nyújt.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:
Pos tai úton, a pá lyá zat nak a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld -

ta ni Hi va tal cí mé re tör té nõ meg kül dé sé vel (1145 Bu da -
pest, Co lum bus ut ca 17–23.).

Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a pá lyá za ti adat bá zis ban
sze rep lõ azo no sí tó szá mot: MBFH/H/40/18/2008., va la -
mint a mun ka kör meg ne ve zé sét: bányafelügyeleti mérnök,

vagy

elekt ro ni kus úton Já vor Gé za ré szé re a ge za.ja -
vor@mbfh.hu e-ma il cí men ke resz tül.

A pá lyá za ti el já rás, a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja,
rend je:

Sze mé lyes in ter jú, el nö ki dön tés.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2008. no vem -
ber 14.

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
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Pá lyá zat
a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

Bá nyá sza ti, Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Fõ osz tály,
Bá nyá sza ti és Rob ban tásfel ügye le ti Osz tá lyán

bá nya fel ügye le ti mérnök munkakör betöltésére

A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény 10. § (1) be kez dé se alapján

pá lyá za tot hir det

a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
Bá nyá sza ti, Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Fõ osz tály,
Bá nyá sza ti és Rob ban tásfel ügye le ti Osztályán

bá nya fel ügye le ti mér nök mun ka kör be töl té sé re.

A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma:

Ha tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti jog vi szony

Fog lal koz ta tás jel le ge:

Tel jes mun ka idõ

A mun ka vég zés he lye:

1145 Bu da pest, Co lum bus ut ca 17–23.

A köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló 9/1995.
(II. 3) Kor m. ren de let alap ján a mun ka kör be töl tõ je ál -
tal el lá tan dó fel adat kö rök:

3. sz. mel lék let 22. pont Ás vány va gyon-gaz dál ko dá si
és föld ta ni ha tó sá gi, bá nyá sza ti, ha tó sá gi, mû sza ki fel -
ügye le ti fel adat kör.

El lá tan dó fel ada tok:

A szak te rü le tet érin tõ mû sza ki-biz ton sá gi, mun ka vé del -
mi, épí tés fel ügye le ti és tûz vé del mi má sod fo kú ügyek in té -
zé se; a biz ton sá gi sza bály za tok ren del ke zé sei aló li fel -
men té sek, illetve eltérési engedélyek intézése.

A mun ka kör höz tar to zó fõbb te vé keny sé gi kö rök:

Kõ olaj- és föld gáz bá nyá szat, be le ért ve a ku ta tá si és ter -
me lé si mély fú rást, föld alat ti gáztárolást.

Jog ál lás, il let mény és jut ta tá sok:

A jog ál lás ra, az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá -
sok ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.
tör vény, va la mint a MBFH Köz szol gá la ti Sza bály za ta,
Ca fe te ria Sza bály za ta rendelkezései az irányadók.

Pá lyá za ti fel té te lek:

– Ma gyar ál lam pol gár ság,

– cse lek võ ké pes ség,

– bün tet len elõ élet,

– kõ olaj- és föld gáz ipa ri mér nö ki sza kon szer zett egye -
te mi dip lo ma,

– leg alább 3–5 év szak irá nyú üze mi gya kor lat,
– fel hasz ná lói szin tû MS Of fi ce (iro dai al kal ma zá sok),
– va gyon nyi lat ko zat-té te li el já rás le foly ta tá sa.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– Szak irá nyú má sod dip lo ma,
– köz igaz ga tá si gya kor lat, köz igaz ga tá si szak vizs ga,
– KIR3 is me re te.

Elv árt kom pe ten ci ák:
Jó szin tû meg bíz ha tó ság, pon tos ság, kez de mé nye zõ ké -

pes ség.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá -
sok:

Fény ké pes szak mai ön élet rajz, is ko lai vég zett sé get
iga zo ló do ku men tu mok, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi 
bi zo nyít vány, hoz zá já ru ló nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá za ti anya gát a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk meg is -
mer he tik.

A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja:
A mun ka kör leg ko ráb ban 2008. no vem ber 24-étõl tölt -

he tõ be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2008. no vem -
ber 12.

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ci -
ót dr. Nagy né dr. Kis s Eri ka a 06-1-301-2908, il let ve
 Jávor Gé za nyújt, a 06-1-301-2930-as te le fon szá mon
nyújt.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:
Pos tai úton, a pá lyá zat nak a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld -

ta ni Hi va tal cí mé re tör té nõ meg kül dé sé vel (1145 Bu da -
pest, Co lum bus ut ca 17–23. ).

Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot: MBFH-H/40/22/2008., va la -
mint a mun ka kör meg ne ve zé sét: bá nya fel ügye le ti mér -
nök,

vagy

elekt ro ni kus úton Já vor Gé za ré szé re a ge za.ja -
vor@mbfh.hu e-ma il cí men ke resz tül.

A pá lyá za ti el já rás, a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja,
rend je:

Sze mé lyes in ter jú, el nö ki dön tés.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2008. no vem -
ber 21.

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal



Pá lyá zat
a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

Bá nyá sza ti, Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Fõ osz tály,
Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Osz tá lyán

bá nya fel ügye le ti mérnök munkakör betöltésére

A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló
1992. évi XXIII. tör vény 10. § (1) be kez dé se alapján

pá lyá za tot hir det

a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
Bá nyá sza ti, Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Fõ osz tály,

Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Osztályán

bá nya fel ügye le ti mér nök mun ka kör be töl té sé re.

A köz szol gá la ti jog vi szony idõ tar ta ma:
Ha tá ro zat lan ide jû köz szol gá la ti jog vi szony

Fog lal koz ta tás jel le ge:
Tel jes mun ka idõ

A mun ka vég zés he lye:
1145 Bu da pest, Co lum bus ut ca 17–23.

A köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írá sa i ról szó ló 9/1995.
(II. 3) Kor m. ren de let alap ján a mun ka kör be töl tõ je ál -
tal el lá tan dó fel adat kö rök:

3. sz. mel lék let 22. pont Ás vány va gyon-gaz dál ko dá si
és föld ta ni ha tó sá gi, bá nyá sza ti, ha tó sá gi, mû sza ki fel -
ügye le ti fel adat kör.

El lá tan dó fel ada tok:
Ha tó sá gi fel adat ként a szak te rü le tet érin tõ mû sza -

ki-biz ton sá gi, mun ka vé del mi, épí tés ha tó sá gi, épí tés fel -
ügye le ti és tûz vé del mi má sod fo kú ügyek in té zé se; a
szak te rü le tet érin tõ mû sza ki, biz ton sá gi, bal ese ti hely zet
fi gye lem mel kí sé ré se és elem zé se, a szük sé ges in téz ke -
dé sek meg té te le; a biz ton sá gi sza bály za tok ren del ke zé sei 
aló li fel men té sek, il let ve el té ré si en ge dé lyek in té zé se; a
szak te rü let te kin te té ben a jog sza bá lyok, biz ton sá gi sza -
bály za tok, szab vá nyok gya kor la ti al kal ma zás nak rend -
szere zése.

Ki je lö lés sze rint köz re mû kö dés az MBFH szakható -
sági, jog or vos la ti és fel ügye le ti el já rá sa i ban.

A mun ka kör höz tar to zó fõbb te vé keny sé gi kö rök:
A Bá nyá sza ti, Gáz ipa ri és Épí tés ügyi Fõ osz tály fel adat -

kö ré be tar to zó kõ olaj- és föld gáz szál lí tói, föld gá ze losz tói,
PB-gáz for gal ma zói en ge dé lye sek te vé keny sé gé vel, nyo -
más tar tó edé nyek kel, rend sze rek kel kapcsolatos ügyek
felelõs intézése.

Jog ál lás, il let mény és jut ta tá sok:
A jog ál lás ra, az il let mény meg ál la pí tá sá ra és a jut ta tá -

sok ra a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXIII.

tör vény, va la mint a MBFH Köz szol gá la ti Sza bály za ta,
Ca fe te ria Sza bály za ta rendelkezései az irányadók.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– Ma gyar ál lam pol gár ság,
– cse lek võ ké pes ség,
– bün tet len elõ élet,
– egye tem, kõ olaj- és föld gáz ipa ri szak, gáz ipa ri mér -

nök vagy gé pész mér nök,
– leg alább 3 éves szak irá nyú üze mi gya kor lat,
– fel hasz ná lói szin tû MS Of fi ce (iro dai al kal ma zá sok),
– va gyon nyi lat ko zat-té te li el já rás le foly ta tá sa.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt je len t:
– An gol nyelv bõl kö zép fo kú A tí pu sú ál ta lá nos nyelv -

vizs ga, tár sal gá si szin tû nyelv tu dás,
– nyo más tar tó edé nyek (rend sze rek), mi nõ ség irá nyí tá -

si rend sze rek te rü le tén szer zett szak mai gya kor lat.

Elv árt kom pe ten ci ák:
Jó szin tû meg bíz ha tó ság, pon tos ság, kez de mé nye zõ ké -

pes ség.

A pá lyá zat ré sze ként be nyúj tan dó ira tok, iga zo lá -
sok:

Fény ké pes szak mai ön élet rajz, is ko lai vég zett sé get
iga zo ló do ku men tu mok, 3 hó nap nál nem ré geb bi er köl csi 
bi zo nyít vány, hoz zá já ru ló nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá -
lyá za ti anya gát a pá lyá za ti el já rás ban részt ve võk meg is -
mer he tik.

A mun ka kör be tölt he tõ sé gé nek idõ pont ja:
A mun ka kör leg ko ráb ban 2008. no vem ber 24-étõl tölt -

he tõ be.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2008. no vem -
ber 12.

A pá lyá za ti ki írás sal kap cso la to san to váb bi in for má ci ót
dr. Nagy né dr. Kis s Eri ka a 06-1-301-2908, il let ve
 Salzinger György a 06-1-301-2934-es telefonszámon
nyújt.

A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak mód ja:
Pos tai úton, a pá lyá zat nak a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld -

ta ni Hi va tal cí mé re tör té nõ meg kül dé sé vel (1145 Bu da -
pest, Co lum bus ut ca 17–23. ).

Kér jük a bo rí té kon fel tün tet ni a pá lyá za ti adat bá zis ban 
sze rep lõ azo no sí tó szá mot: MBFH-H/40/21/2008., va la -
mint a mun ka kör meg ne ve zé sét: bá nya fel ügye le ti mér -
nök,

vagy

elekt ro ni kus úton Sal zin ger György ré szé re a gyorgy.sal -
zin ger@mbfh.hu e-ma il cí men ke resz tül.
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A pá lyá za ti el já rás, a pá lyá zat el bí rá lá sá nak mód ja,
rend je:

Sze mé lyes in ter jú, el nö ki dön tés.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak ha tár ide je: 2008. no vem -
ber 21.

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

PÁLYÁZAT
TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉRE

A Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal (a továb -
biakban: MBFH) a bá nyá szat ról szó ló 1993. évi XLVIII.
tör vény (a to váb bi ak ban: Bt.) 41. §-ában fog lalt ren del ke -
zé se ken ala pu ló és a Bt. vég re haj tá sá ra ki adott 203/1998.
(XII. 19.) Kor m. ren de let 25. § (4) be kez dés ben fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján

pá lyá za tot hir det

a Bá nyá sza ti Köz löny XVI. év fo lyam 2. szám meg je le né -
sé ig be fi ze tett bá nyá sza ti bír ság ból igény be ve he tõ tá mo -
ga tás ra.

A pá lyá za to kat az MBFH-hoz (1145 Bu da pest, Co lum -
bus u. 17–23.; le ve le zé si cím: 1590 Bu da pest, Pf. 95) ket tõ 
pél dány ban kell benyújtani.

A bo rí té kon fe l kell tün tet ni az aláb bi szö ve get:
PÁLYÁZAT 2008/II.

A be nyúj tás ha tár ide je: a pá lyá zat meg je le né sét kö ve tõ
15. nap tá ri nap.

A meg je lölt ha tár idõ után ér ke zett, il le tõ leg tá mo gat -
ha tó cé lok kö zé nem so rol ha tó pá lyá zat nem ve he tõ fi -
gye lem be. A tá mo ga tás ról az MBFH Bá nyá sza ti, Gáz ipa -
ri és Épí tés ügyi Fõ osz tá lya ja vas la ta alap ján az MBFH
el nö ke a pá lyá zat meg je le né sét kö ve tõ 25. nap tá ri na pig
dönt. A dön tés rõl az ezt kö ve tõ 5 nap tá ri na pon be lül a
pá lyá zók le vél ben ér te sí tést kap nak. A pá lyá zat ered mé -
nyé nek a Bá nyá sza ti Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel rõl az 
MBFH gon dos ko dik.

A tá mo ga tás

– biz ton sá gi, mun ka vé del mi ku ta tá sok ra és ezek
meg valósítására,

– az ipar tör té ne ti je len tõ sé gû bá nyá sza ti em lé kek
fel ku ta tá sá ra és meg õr zé sé re, a bá nyász szak ma
ha gyo má nya i nak ápo lá sá ra, a bá nyá sza ti szak -
iro da lom tá mo ga tá sá ra, az e te vé keny sé gek hez
szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sá ra,

– a bá nyá sza ti or szá gos gyûj tõ kör rel ren del ke zõ
ipar ági mú ze u mok mû kö dé si tá mo ga tá sá ra

for dít ha tó.

A pá lyá zat ra for dít ha tó összeg vár ha tó an 20,9 mil lió Ft.

A tá mo ga tás mér té ke: leg fel jebb 1 000 000 fo rint, a pá -
lyá zat ban meg fo gal ma zott fel adat nagy sá gá tól, költ ség -
igé nyé tõl függõen.

Tá mo ga tást ma gán sze mély, ön kor mány zat, költ ség ve -
té si szerv, egye sü let, köz tes tü let, ala pít vány, jo gi sze mély, 
jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ tár sa ság és egyéni
vállalkozó kaphat.

A tá mo ga tás csak egye di le het, nem nyújt ha tó fo lya ma -
to san és nem szol gál hat ja a pá lyá zó alap ve tõ gaz da sá gi
mû kö dé sét. A sa ját és egyéb for rá sok, va la mint az igé nyelt 
tá mo ga tás együt te sen kell hogy fe de ze tet te remt se nek a
pályázati cél megvalósítására.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó rö vid be mu -
ta tá sát, a meg va ló sí tan dó cél le írá sát és költ ség ve té sét, a
meg pá lyá zott pénz összeg meg je lö lé sét, a munkaprogram
tervezetét.

A ked vez mé nye zet tel az MBFH meg ál la po dást köt,
amely a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak mód ját, ha tár ide jét,
fel té te le it és az el len õr zés szabályait tartalmazza.

A ko ráb bi pá lyá za ti meg ál la po dás ban fog lal tak be nem
tar tá sa a pá lyá zót ki zár ja a pályázatból.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás kér he tõ az
MBFH el nö ki tit kár ság te le fon szá mán (06-1-301-2900).

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

III. Köz le mé nyek

Tá jé koz ta tás
a be ér ke zett pá lyá za tok ered mé nyé rõl

a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal ál tal – a bá nyá -
szat ról szó ló 1993. évi XLVIII. tör vény vég re haj tá sá ról
ren del ke zõ 203/1998. (XII. 19.) Kor m. ren de let 25. §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján – meg hir de tett, a bá -
nyá sza ti bír ság be fi ze té sek bõl igény be ve he tõ tá mo ga tás ra 
a 2008. au gusz tus 6-ig be ér ke zett pá lyá za tok eredmé -
nyérõl.



Pá lyá zó ne ve, szék he lye Pá lyá zat té má ja
Tá mo ga tás

E Ft

Or szá gos Bá nyász Kul tu rá lis és
Ha gyo mány õr zõ Szö vet ség – Bu da pest

Bá nyász ama tõr mû vé sze ti együt te sek ta lál ko zó ja 500  

OMBKE – Bu da pest IV. Szent György nap i szak mai elõ adá sok pub li ká lá sa 750  

Köz sé gi ön kor mány zat –
Ró zsa szent már ton

Ró zsa szent már to ni Lig nit bá nyá sza ti Em lék ház fel újí tá sa, bá nyász
em lék nap tar tá sa

1 080  

Bá nyá sza ti ün nep sé ge ket elõ ké szí tõ
bi zott ság – Aj ka

1909. ja nu ár 14-i Ár min-ak nai bá nya tûz ál do za ta i ról meg em lé ke zés 150  

MÁFI – Bu da pest Bá nyá sza ti em lék he lyek szám ba vé te le, tér ké pi meg je le ní té se 200  

Ha rang völgy Bt. (Ale xand ra) – Bu da pest Ma gyar or szág vé dett és meg õr zés re ér de mes föld ta ni és
fel szín al ak ta ni ér té kei, bá nyá szat tör té ne ti em lé kei és föld tu do má nyi
köz gyûj te mé nyei cí mû kö tet meg je len te té se

1 000  

MÁELGI – Bu da pest A Mo dern Geo fi zi kai Esz kö zök Mú ze u ma meg va ló sí tá sa 1 200  

Ta ta bá nyai Bá nyász Ha gyo má nyo kért
Ala pít vány – Ta ta bá nya

Vi da Je nõ-em lék kõ fel ál lí tá sa, az élet mû vét be mu ta tó könyv ki adá sa,
meg em lé ke zés Ran zin ger Vin ce bá nya mér nök bá nya igaz ga tó ról

500  

Sza bad té ri Bá nyá sza ti Mú ze um
Ala pít vány – Ta ta bá nya

Szál lí tó gép ház-te tõ és ké mény fel újí tása 750  

Köz sé gi ön kor mány zat – Kin cses bá nya Bá nyász na pi ren dez vény, kul tu rá lis, ze nei prog ra mok tá mo ga tá sa 300  

Tel ki bá nyai Ipar tör té ne ti Gyûj te mény
Ala pít vány – Tel ki bá nya

Te réz-tá ró be já ra tá nak el ké szí té se, be já rat elõt ti te rü let rész ren de zé se, 
is mer te tõ fel irat el he lye zé se

340  

Ma gyar Olaj ipa ri Mú ze um –
Za la eger szeg

Mú ze umi Ka la uz több nyel vû ki adá sa – Nagy bá nya és Má ra ma ros
vi dé ké nek föld ta ni, ás vány ta ni, kõ olaj ipa ri ku ta tói és iro dal ma a XX.
szá za dig

2 200  

Pé csi Bá nyá szat tör té ne ti Ala pít vány –
Pécs

Tisz te let adó to rony ze ne meg va ló sí tá sa Pécs-Me sze sen 750  

Érc- és Ás vány bá nyá sza ti Mú ze um –
Ru da bá nya

Bá nyász tör té ne ti Köz le mé nyek nyom da költ sé ge,
ki ad vány szer kesz tést se gí tõ esz kö zök, bá nyá szat tör té ne ti szem pont ból 
fon tos tár gyak és mu ze á lis anya gok vá sár lá sa

600  

Bá nyász Kul tú rá ért Ala pít vány –
Bu da pest

Élet pá lyák (föld tan, kör nye zet vé de lem, bá nyá szat, ener ge ti ka) c.
könyv meg je len te té se

450  

Bá nyász Szak szer ve ze ti Szö vet ség –
Do rog

Sá ri sá pi-eb szõ nyi bá nyász ko dás tör té ne te c. könyv ki adá sa 250  

Bá nyász Kul tu rá lis Egye sü let –
Aj ka-Pad rag kút

Bá nyász Ama tõr Mû vé sze ti Fesz ti vál, Bá nyász Fér fi kó rus 35 éves
ju bi le u mi hang ver se nye, Bá nyász Kul tu rá lis Egye sü let 15 éves
meg ala ku lá sá nak ju bi le u mi mû so ra

700  

Ma gyar or szá gi Bá nyász te le pü lé sek
Or szá gos Szö vet sé ge – Bu da pest

Két na pos kon fe ren cia szer ve zé se bá nya vá ro sok pol gár mes te rei
ré szé re

350  

Bó dé ért Ha gyo mány õr zõ Egye sü let –
Aj ka

1909. évi aj ka csin ger völ gyi bá nya sze ren csét len ség bó déi ál do za tai
sír ja i nak ja ví tá sa, sí rok kör nye ze té nek ren de zé se, em lék táb la ál lí tá sa

100  

Nagy köz sé gi ön kor mány zat – Mú csony Borsod-Abaúj-Zemplén me gyei Bá nyász nap meg ren de zé se 400  

Bá nya is ko la (Grün wald Fe renc) –
Ta ta bá nya

Kor sze rû szak mai kép zé si anya gok fej lesz té se 500  

Eger cse hi Bá nyász Ba rá ti Kör –
Eger cse hi

Új bá nyászem lék mû el ké szí té se 350  

Köz sé gi ön kor mány zat – Ba kony cser nye Bá nyá sza ti ki ál lí tá si he lyi ség ki ala kí tá sa 750  

Vár ba rá ti Kör Egye sü let – Szász vár Kol b Fe renc sír em lé ké nek a fel újí tá sa 200  
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Pá lyá zó ne ve, szék he lye Pá lyá zat té má ja
Tá mo ga tás

E Ft

Köz sé gi ön kor mány zat – Ha lim ba Ha lim bai Ba u xit bá nyá sza ti Gyûj te mény tá mo ga tá sa, kõ zet gyûj te mény 
kül té ri be mu ta tó helye ki ala kí tá sa

470  

Pad ra gi Bá nyász Ha gyo mány õr zõ Kör –
Aj ka-Pad rag kút

Az 1909-es bá nyász tra gé di á val kap cso la tos do ku men tu mok
össze gyûj té se, meg je len te té se könyv for má já ban a 100. éves
év for du ló al kal má ból

250  

Csin ger völ gyért Egye sü let –
Aj ka-Csin ger völgy

30 db lám pa osz lop ra sze rel he tõ bá nyá sza ti emb lé má val egy be kö tött
zász ló tar tó, Bá nyá sza ti Em lék park ba szo bor ké szít te té se

500  

Ta pol cai Bá nyász Mû sza ki Klub –
Ta pol ca

Em lék hely ki ala kí tá sa a Ma lom árok ban 450  

Po lár Stú dió – Sal gó tar ján Nóg rád me gyei érc bá nyá szat 2. Volt-e arany bá nya Pász tón? cí mû
könyv ki adá sa

200  

Bá tony te re nye Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va tala – Bá tony te re nye

Em lé ke zés az el hunyt bá nyá szok ra, a már tör té nel mi múlt tal
ren del ke zõ szak má ra, a bá nyá szat ra

350  

Együtt a Jö võ ért Ha lim bán Egye sü let –
Ha lim ba

Bá nyai né pes sze rel vény (moz dony, há rom sze mély szál lí tó, egy
fé ke zõko csi) fel újí tá sa

700  

Bá tony te re nyei Ha gyo mány õr zõ
Egye sü let – Bá tony te re nye

Bá nyászem lék hely ki ala kí tá sa: föld mun ka. Park ki ala kí tá sa,
bá nya be já rat, mû tárgy ki épí té se

608  

Köz pon ti Bá nyá sza ti Mú ze um – Sop ron Köz pon ti Bá nyá sza ti, Me cse ki Bá nyá sza ti, Orosz lá nyi Bá nyá sza ti és
Ba u xit bá nyá sza ti Mú ze um mûködési tá mo ga tá sa

4 900  

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

Rob ban tás ve ze tõi iga zol vány ér vé nyes sé ge

A Bá nyá sza ti Köz löny 2008. évi 1. szá má ban meg je lent, hogy „Cse resz nyés Ti bor (szü le té si hely: Esz ter gom; any ja
ne ve: Mod rócz ki Er zsé bet) rob ban tás ve ze tõi iga zol vá nya el ve szett.

Az iga zol vány szá ma: T–04–11
Az iga zol vány ér vé nyes sé gi kö re: „A, F, G”
Az iga zol vány ér vény te len.”

A meg je le nést kö ve tõ en Cse resz nyés Ti bor je lez te, hogy az iga zol vá nya elõkerült.
Ezért a T–04–11 szá mú iga zol vány ér vé nyes.

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

2. szám BÁNYÁSZATI  KÖZLÖNY 105



106 BÁNYÁSZATI  KÖZLÖNY 2. szám

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te tei
 révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ekkép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i Jo gi
 Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan alap ve tõ
 kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog
he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras bourgi eset jog
alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi zony ta lan ság
 észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az össz hang a vé le mény -
nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le gyen a tör vény sér tõ en meg -
szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl szó l a könyv. Meg  sok min den
 másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 7938 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti  Közlöny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 7938 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy
 postai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó Köz löny Köny vek so ro za tá ban meg je lent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
cí mû ki ad vány.
A bün te tõ el já rás ról szóló 1998. évi XIX. tör vény sa já tos tör té ne te: a ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ szak ban
 történt nagy  terjedelmû mó do sí tá sai, va la mint a 2003. jú li us 1-jei ha tály ba lé pé se óta el fo ga dott több mint egy tu cat mó do -
sí tá sa je len tõ sen meg nehezíti a jo got al kal ma zók, a jo got ta nu lók vagy csak ép pen meg is mer ni aka rók szá má ra a bün te -
tõ el já rás sza bá lya i nak meg ér té sét. Ez a hek ti kus tör té net tet te in do kolt tá, hogy a ma gya rá zat szer zõi a kom men tá rok szo -
ká sos tar tal mán (jog ér tel me zés, jo gal kal ma zói gya kor lat, ala cso nyabb szin tû sza bá lyo zás be mu ta tá sa) túl ter jesz ked nek,
és az egyes jog in téz mé nyek cél ja i nak, fel ada ta i nak hang sú lyo zá sá val, mû kö dé sük több ol da lú, tör té ne ti és gya kor la ti
szem pon tú be mu ta tá sá val – a jog iro da lom meg je lö lé sé vel, a jog tör té net fel dol go zá sá val, va la mint in do kolt ese tek ben a
jog-össze ha son lí tás esz kö ze i vel – nyújt sa nak se gít sé get a jog al kal ma zók nak és a  jogot ta nul má nyo zók nak.

A bün te tõ el já rá si tör vény ma gya rá za ta hét kö tet ben je len t meg:

– az el sõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,

ára: 2205 Ft,

– a má so dik kö tet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás, 
a kényszerintézkedések,

ára: 3675 Ft,

– a har ma dik kö tet
a nyomozás és a vádemelés,

ára: 1596 Ft,

– a ne gye dik kö tet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,

ára: 3087 Ft,

– az ötö dik kö tet

a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,

ára: 2226 Ft,

– a ha to dik kö tet

a külön eljárások,

ára: 2289 Ft,

– a he te dik kö tet

a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,

ára: 1722 Ft.

A ma gya rá zat a Ma gyar Hi va ta los Jog sza bály tár ban meg je lent Be. kom men tár szer kesz tett vál to za ta.
A hét kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 800 Ft he lyett 13 440 Ft.
A köny vek meg vá sá rol ha tók a Köz löny  Centrumban [1072 Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán),  tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu] és a Köz löny ki adó  Jogi Köny ves bolt -
já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi B. u. 6.), va la mint meg ren del he tõk a ki adó ügy fél szol gá la tá nál (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA aláb bi kö te te it:

c I. kö tet (2205 Ft) ..... pél dány ban. c V. kö tet (2226 Ft) ..... pél dány ban.

c II. kö tet (3675 Ft) ..... pél dány ban. c VI. kö tet (2289 Ft) ..... pél dány ban.

c III. kö tet (1596 Ft) ..... pél dány ban. c VII. kö tet (1722 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. kö tet (3087 Ft) ..... pél dány ban. c A hét kö tet együtt (13 440 Ft) ..... pél dány ban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ......................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .......................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar
 Közlöny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                  cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gondozá sá ban

meg je lent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

– pá lyá za ti sor ve ze tõ he lyi ön kor mány za tok és kis tér sé gi tár su lá sok szá má ra –

Ma gyar or szá gon je len leg az egyik leg na gyobb ki hí vás az, hogy az eu ró pai uni ós csat la ko zás elõ nye i vel és le he tõ sé ge i vel ered -
mé nye sen tu dunk-e él ni. A csat la ko zá sunk óta el telt idõ szak ta pasz ta la tai rend kí vül fon to sak, hi szen a 2007–2013 kö zöt ti prog ra -
mo zá si idõ szak ban még je len tõ sebb nagy ság ren dû tá mo ga tás lesz el ér he tõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pá lyá za tok el ké szí té se spe ci á lis szak ér tel met igé nyel a he lyi ön kor mány za tok tól. A fel mé ré sek ada tai sze rint a pá lyá zó ön kor -
mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok meg kö ze lí tõ leg fe le ma ga ké szí ti a pá lyá za ti do ku men tá ci ó kat. Ezen he lyi ön kor mány -
za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok min d a pá lyá za tok ké szí té se, min d a már el nyert tá mo ga tá sok ról va ló el szá mo lás kap csán
szá mos eset ben se gít ség re szo rul nak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyi ben a he lyi ön kor mány za tok, kis tér sé gi tár su lá sok ered mé nye sen sze ret nék el nyer ni az EU nyúj tot ta for rá so kat, gon dol -
ko dás mód-, illetve szem lé let vál tás ra van szük ség. A pro jekt szem lé le tû fej lesz tés ter ve zés rend kí vül kre a tív szel lem i mun ka,
amely több fé le szak is me re tet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel. 
A ki ad vány el sõ fe je ze te „sor ve ze tõt” ad ar ra, hogy az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv (ÚMFT) és an nak ope ra tív prog ram jai
mi lyen pri o ri tá so kat je löl nek meg, ame lye ket a ké sõb bi ek ben ak ció ter vek rész le tez nek és köz pon ti pro jek tek és pá lyá za tok for má -
já ban el ér he tõk lesz nek a ked vez mé nye zet tek szá má ra. A pro jek tek nek ugyan is össz hang ban kell len ni ük ezen, va la mint a ko hé -
zi ó ra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kö tet ge rin cét ké pe zik a pro jekt kö ve tel mé nyek, a pro jekt cik lus-me nedzs ment (PCM) el mé let, a PCM tí pu sú ter ve zés gya kor la ta,
a stra té gi ai ter ve zés mód sze rei, a lo gi kai ke ret ter ve zés, a te vé keny ség ter ve zés, a pro jekt csa pat ki vá lasz tá sa, sze re pek, fe le lõs -
ség, ha tás kö rök, a pro jek tek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kö tet ben be mu ta tás ra ke rül a pá lyá zatké szí tés fo lya ma ta, a pá lyá zat ki dol go zá sa, a pá lyá za tí rás lé pé sei. Egy pá lyá zat ban egy
adott pro jekt ke rül be mu ta tás ra, mely nek vég re haj tá sá ra nyer he tõk for rá sok. A ki ad vány fog lal ko zik a szer zõ dés elõ ké szí té sé vel,
a Tá mo ga tá si Szer zõ dés meg kö té sé vel, módosításával.
Kü lö nös hang súlyt he lyez a ki ad vány a pro jekt vég re haj tás sza ka szá ban je lent ke zõ fel ada tok ra, a je len té si kö te le zett sé gek re, a
pénzügyi elszámolásra.
A meg va ló sí tás fá zi sá ban ki emelt hang súlyt kap nak az utó la gos (ki fi ze tett szám lák ará nyá ban tör té nõ vissza uta lás) el szá mo lás -
hoz szük sé ges össze sí tõk, bizonylatok, igazolások.
A ha té kony és ered mé nyes szak mai, pénz ügyi do ku men tá lást eset ta nul má nyok kal se gí ti a ki ad vány.
A ki ad vány egy fe je ze te kü lön ki tér to váb bá azon kö zös sé gi prog ra mok ra is (pl. Ak tív eu ró pai pol gár sá gért, LIFE+), ame lyek re
a he lyi ön kor mány za tok nem az ÚMFT ke re té ben, ha nem köz vet le nül az Eu ró pai Bi zott ság hoz pá lyáz hat nak. Ezen prog ra mok ke -
re té ben ki írt pá lyá za tok ra ugyan is spe ci á lis sza bá lyok vo nat koz nak. 
 A pá lyá zat nem cél, ha nem egy esz köz, az az olyan konk rét fej lesz té sek hez tör té nõ társ fi nan szí ro zás igény lé se, amely hozzá -
járul a szé le sebb kö zös sé gek szá má ra is ked ve zõ, ki je lölt, kö zép- vagy hosszú tá von elérendõ cél megvalósításához. 
A kiadvány hasz nos se gít sé get nyújt a nap i pá lyá za tí rá si és pro jekt meg va ló sí tá si munkánál.

A 256 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 2961 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va -
la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban ( tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem Az uni ós pá lyá za tok ké szí té sé nek mód szer ta na cí mû ki ad ványt (ára: 2961 Ft + pos ta költ ség), .....................  pél -
dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a
 Magyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                                         ………………………………………
                                              cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom

On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat -
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat -
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály -
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.

Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.

(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa ¨
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa ¨
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa ¨
25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa ¨
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa ¨
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa ¨

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                        cég sze rû alá írás
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A Köz löny Köny vek cí mû kom men tár so ro zat alap já ul ere de ti leg a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó elekt ro ni kus jog szabály -
gyûjteményében, a Hi va ta los Jog sza bály tár CD-n meg je lent ak tu á lis tör vény ma gya rá za tok szol gál tak. Az új  sorozat kö te tei egy szer re 
el mé le ti és gya kor la ti ké zi köny vek, ame lyek kö zül nem egy ma már ön ál ló szak könyv ként, egye te mi tan könyv ként is el is mert. Cél juk,
hogy a jog al kal ma zást se gí tõ, kö zért he tõ in for má ci ó kat ked ve zõ áron, a  lehetõ leg szé le sebb kör szá má ra te gyék el ér he tõ vé.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA

a Köz löny Köny vek kom men tár so ro za tán be lül öt kü lön kö tet ben je le nik meg, kö vet ve a pol gá ri jog ha gyo má nyo san ki ala kult felosz -
tását, fi gye lem mel az ok ta tás ban meg szo kott rend sze re zés re, és a ke zel he tõ ség, hasz nál ha tó ság szem pont ja i ra is. Az öt kö tet egy -
ide jû meg ren de lé se vagy megvásárlása esetén jelentõs árkedvezmény kapható.

A kö te tek te ma ti ká ja:

I. A sze mé lyek jo ga

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pé ter fal vy At ti la, 
dr. Sán dor Ist ván

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

II. Do lo gi jog

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pa p Ger gely, dr. Zsa don Pé ter

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész

Szer zõk: dr. Czu czai Je nõ, dr. Dó sa Ág nes, dr. Ka pa Má tyás,
dr. Mé hes Ta más, dr. Sár kö zy Sza bolcs, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 840 ol dal

Ára: 4536 Ft

IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész
Szer zõk: dr. Ba sa Il di kó, dr. Bo óc Ádám, 
dr. Czu czai Je nõ,  dr. Dö mö tör Lász ló, 
dr. Fe ren czy End re, dr. Mé hes Ta más, 
dr. Nó tá ri Ta más, dr. Páz mán di Kin ga, dr. Te i ner Gá bor, 
prof. dr. Tö rök Gá bor, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 550 ol dal

Ára: 3150 Ft

V. Örök lé si jog
Szer zõk: dr. Bo óc Ádám, dr. Czu czai Je nõ, 
dr. Im re T. Mik lós, dr. Nó tá ri Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 320 ol dal

Ára: 2625 Ft

Az öt kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 291 Ft he lyett 13 033 Ft.

A kö te tek meg vá sá rol ha tók a Köz lö nyki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411),  valamint a
Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a Pol gá ri tör vény könyv ma gya rá za tának aláb bi kö te te it:

c I. A sze mé lyek jo ga (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c II. Do lo gi jog (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész (4536 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész (3150 Ft) ..... pél dány ban.

c V. Örök lé si jog (2625 Ft) ..... pél dány ban.

c Az öt kö tet együtt (13 033 Ft) ..... pél dány ban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ......................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .......................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar
 Közlöny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                      cég sze rû alá írás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

 Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny –  össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól  Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Köz löny né ven, egy lap ként  je le nik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

–  az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó Kft.
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát.
A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Kö zel 15 000
szó cikk ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt,
ma gya ráz za a fo ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az eu ró pai jog, va la mint a nem-
zet kö zi jog ál tal hasz nált fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az
egyes jog ága kon be lül is, egy más tól el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság,
el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö-
ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat-
lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-mód szer”,
 „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi -
könyv, ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge -
lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.

Ára: 8399 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám
alatti Köz löny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lonycentrum@mhk.hu), illetve meg -
ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 8399 Ft áfával) .................  példányban, és kérjük
juttassák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .....................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ-
számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                               cég szerû aláírás


