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1 JogszabJogszabáálytanlytan
2 JogszabJogszabáálytanlytan

Az Az áállami szervek llami szervek ááltal kibocsltal kibocsáátott magatarttott magatartáásszabsszabáályok vagylyok vagy
ááltalltaláános nos éérvrvéénynyűűek vagyek vagy
egyediekegyediek

Az Az ááltalltaláános nos éérvrvéénynyűű, szab, szabáályozlyozóó jellegjellegűűek a normek a normáákk
A normA normáák vonatkozhatnakk vonatkozhatnak

termterméészetesszetes-- éés jogi szems jogi szeméélyekrelyekre
csak meghatcsak meghatáározott rozott áállami szervekrellami szervekre

3 JogszabJogszabáálytanlytan
Ha az Ha az ááltalltaláános nos éérvrvéénynyűű normatnormatíív jogi aktus mindenkire vonatkozikv jogi aktus mindenkire vonatkozik

JOGSZABJOGSZABÁÁLYNAKLYNAK nevezznevezzüükk

Ha csak meghatHa csak meghatáározott rozott áállami szervekrellami szervekre

ÁÁLLAMI IRLLAMI IRÁÁNYNYÍÍTTÁÁS EGYS EGYÉÉB JOGI ESZKB JOGI ESZKÖÖZEINEKZEINEK nevezznevezzüükk

4 JogforrJogforrááss
Mely szerv milyen formMely szerv milyen formáában alkothat jogszabban alkothat jogszabáálytlyt
BelsBelsőő jogforrjogforráás:s:

Azok a szervek akik felhatalmazAzok a szervek akik felhatalmazáást kapnak jogszabst kapnak jogszabáály alkotly alkotáásrasra
KKüülslsőő jogforrjogforráás:s:

Az a forma amiben a jogszabAz a forma amiben a jogszabáály megjelenikly megjelenik

5 JogforrJogforrááss
A jogalkotA jogalkotóó hathatáásksköör alapulhat:r alapulhat:

AlkotmAlkotmáány felhatalmazny felhatalmazáássáán n originoriginááriusrius hathatáásksköörr
MMáás magas szints magas szintűű jogszabjogszabáály felhatalmazly felhatalmazáássáán n 

derivatderivatíívv hathatáásksköör r 

6 JogalkotJogalkotóó hathatáásksköörrel rendelkezrrel rendelkezőő szervekszervek
Az OrszAz Orszáággyggyűűlléés Alkotms Alkotmáányt nyt éés ts töörvrvéénytnyt
A kormA kormáány rendeletetny rendeletet
A Nemzeti Bank elnA Nemzeti Bank elnööke rendeletetke rendeletet
A miniszterek rendeletetA miniszterek rendeletet
Az Az öönkormnkormáányzat rendeletet alkothatnyzat rendeletet alkothat

7 MegszMegszűűnt szervezetek nt szervezetek ááltal alkotott jogszabltal alkotott jogszabáályoklyok
ElnElnööki Tanki Tanáácscs

TTöörvrvéényerejnyerejűű rendeletrendelet
OrszOrszáágos hatgos hatáásksköörrűű szervezetet vezetszervezetet vezetőő áállamtitkllamtitkáárr

ÁÁllamtitkllamtitkáári rendelkezri rendelkezééss

8 JogforrJogforráási hierarchiasi hierarchia
A jogszabA jogszabáályok nem azonos ranglyok nem azonos rangúúak, kak, kööztztüük hierarchikus rend k hierarchikus rend ééppüül ki.l ki.
A hierarchia A hierarchia „„alacsonyabbalacsonyabb”” fokfokáán ln léévvőő jogszabjogszabáály ly 
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nem lehet ellentnem lehet ellentéétestes
nem helyezheti hatnem helyezheti hatáályon klyon kíívvüüll
nem mnem móódosdosííthatjathatja

a a „„magasabbmagasabb”” fokon fokon áállllóót.t.

9 A jogalkotA jogalkotóó hathatáásksköör gyakorlr gyakorláásasa
Maguk gyakoroljMaguk gyakoroljáák a jogalkotk a jogalkotóó hathatáásksköörrüüket.ket.
VVéégrehajtgrehajtáási jogszabsi jogszabáály kiadly kiadáássáára felhatalmazra felhatalmazáás adhats adhatóó

A felhatalmazA felhatalmazáásban meg kell jelsban meg kell jelöölni alni a
jogosultatjogosultat
ttáárgyrgyáátt
kereteitkereteit

Tilos az alapvetTilos az alapvetőő jogok jogok éés ks köötelesstelesséégek szabgek szabáályozlyozáássáára felhatalmazra felhatalmazáást adni!st adni!

10 A tA töörvrvéényny

Az OrszAz Orszáággyggyűűlléés normats normatíív tartalmv tartalmúú aktusaaktusa
(Kiv(Kivéételesen lehet nem normattelesen lehet nem normatíív tartalmv tartalmúú is)is)
A tA töörvrvéények knyek köözzüül kiemelkedik az Alkotml kiemelkedik az Alkotmáányny

MegalkotMegalkotáássáához, megvhoz, megvááltoztatltoztatáássáához a khoz a kéépviselpviselőők kk kéétharmadtharmadáának a szavazata kell.nak a szavazata kell.
Az Az úúj Alkotmj Alkotmáányt nnyt néépszavazpszavazáással kell megerssal kell megerőőssííteni.teni.

11 A rendeletA rendelet
Alkothat:Alkothat:

A kormA kormáányny
A miniszterelnA miniszterelnöökk
A kormA kormáány tagjainy tagjai
A Nemzeti Bank elnA Nemzeti Bank elnöökeke
A helyi A helyi éés ters terüületi leti öönkormnkormáányzatoknyzatok
A HonvA Honvéédelmi Tandelmi Tanáács (rendkcs (rendkíívvüüli li áállapot idejllapot idejéén)n)

12 A rendeletA rendelet
A kormA kormáányrendelet lehetnyrendelet lehet

Az AlkotmAz Alkotmáány rendelkezny rendelkezéése alapjse alapjáán eredeti mn eredeti móódon kibocsdon kibocsáátotttott
Valamely tValamely töörvrvéény felhatalmazny felhatalmazáása alapjsa alapjáán, annak vn, annak véégrehajtgrehajtáássáára kibocsra kibocsáátotttott

Az MNB elnAz MNB elnööke rendeletet kke rendeletet küüllöön tn töörvrvéényben meghatnyben meghatáározott feladatkrozott feladatköörréében bocsben bocsááthat ki, that ki, 
ttöörvrvéénnyel nem lehet ellentnnyel nem lehet ellentéétestes

Az MNB elnAz MNB elnööke rendeletke rendeletéében elben előőíírhatja, hogy prhatja, hogy péénznzüügyi intgyi intéézmzméények nyek éés a befektets a befektetéési vsi váállalkozllalkozáások idegen forrsok idegen forráásaik meghatsaik meghatáározott arrozott aráánynyáában (tartalban (tartaléékrkrááta) tartalta) tartaléékot helyezzenek el az MNBkot helyezzenek el az MNB--nnéél.l.
Az MNB pAz MNB péénznzüügyi intgyi intéézmzméények nyek éés befektets befektetéési vsi váállalkozllalkozáások ksok küüllöönbnböözzőő ttíípuspusúú forrforráásaira eltsaira eltéérrőő mméértrtéékkűű tartaltartaléékrkrááttáát t íírhat elrhat előő..
Az MNB elnAz MNB elnööke rendeletke rendeletéében szabben szabáályozza a tartallyozza a tartaléék kiszk kiszáámmííttáássáára, illetve a tartalra, illetve a tartaléékok kkok kéépzpzéésséének nek éés elhelyezs elhelyezéésséének mnek móódjdjáára vonatkozra vonatkozóó elelőőíírráásokat.sokat.

13 A rendeletA rendelet
Az Az öönkormnkormáányzat rendeletet alkot:nyzat rendeletet alkot:

A tA töörvrvéény ny ááltal nem szabltal nem szabáályozott tlyozott táársadalmi viszonyok jogi rendezrsadalmi viszonyok jogi rendezéésséérere
TTöörvrvéényi felhatalmaznyi felhatalmazáás alapjs alapjáán, annak vn, annak véégrehajtgrehajtáássáárara

14 Az Az áállami irllami iráánynyííttáás egys egyééb jogi eszkb jogi eszköözeizei
HatHatáározatrozat

OGY, kormOGY, kormáány, kormny, kormáánybizottsnybizottsáág, g, öönkormnkormáányzatnyzat
ÁÁltaluk irltaluk iráánynyíított szervek feladatait, sajtott szervek feladatait, sajáát mt műűkkööddééssüüketket

UtasUtasííttááss
Miniszter, orszMiniszter, orszáágos hatgos hatáásksköörrűű szerv vezetszerv vezetőőjeje

IrIráánynyííttáási jogksi jogköörben a krben a köözvetlenzvetlenüül all aláá tartoztartozóó szervek tevszervek tevéékenyskenysééggéének szabnek szabáályozlyozáássáárara

Statisztikai kStatisztikai köözlemzleméényny
KSH elnKSH elnöökeke

KizKizáárróólag statisztikai mlag statisztikai móódszert, fogalmat, osztdszert, fogalmat, osztáályozlyozáástst
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15 Az Az áállami irllami iráánynyííttáás egys egyééb jogi eszkb jogi eszköözeizei
Jogi irJogi iráánymutatnymutatáásoksok
IrIráányelvnyelv

OGY, KormOGY, Kormáány, Miniszterny, Miniszter
ÁÁltalltaláános nos éérvrvéénynyűű ccéélokat, programokat hatlokat, programokat hatáároznak meg, jogszabroznak meg, jogszabáályok vlyok véégrehajtgrehajtáássáának fnak főőbb irbb iráánya, mnya, móódszere (miniszter)dszere (miniszter)

Elvi Elvi áálllláásfoglalsfoglalááss
OGY, KormOGY, Kormáányny

JogszabJogszabáályok lyok éértelmezrtelmezéésese

TTáájjéékoztatkoztatóó
MiniszterMiniszter

JogszabJogszabáály vly véégrehajtgrehajtáássáéáért felelrt felelőős szerv szs szerv száámmáárara

16 A jogszabA jogszabáály ly éérvrvéényessnyesséégege
A jogszabA jogszabáály ly „„llééteztezééssééhezhez”” kapcsolkapcsolóóddóó fogalomfogalom
ÉÉrvrvéényessnyesséég feltg feltéételeitelei

legyen jogalkotlegyen jogalkotóói hati hatááskskööre arra az re arra az ééletviszonyra amit szabletviszonyra amit szabáályozni akarlyozni akar
a norma illeszkedjen a jogforra norma illeszkedjen a jogforráási hierarchisi hierarchiáábaba
a jogszaba jogszabáályokat kihirdesslyokat kihirdesséék, a jogi irk, a jogi iráánymutatnymutatáásokat ksokat köözzööljljéékk
a jogforra jogforráás ls léétrehoztrehozáássáára elra előőíírt eljrt eljáárráási szabsi szabáályokat betartslyokat betartsáákk

17 A jogszabA jogszabáály hatly hatáályosslyossáágaga
IdIdőőbeli hatbeli hatáályly

mikortmikortóól meddig alkalmazandl meddig alkalmazandóó
Meg kell hatMeg kell hatáározni a hatrozni a hatáálykezdet idlykezdet időőpontjpontjáátt
visszahatvisszahatóó hathatáály tilalmaly tilalma

hathatáály megszly megszűűnnéés ms móódjaidjai
mmáás jogszabs jogszabáály hatly hatáályon klyon kíívvüül helyezil helyezi
a jogszaba jogszabáályban meghatlyban meghatáározott idrozott időő lejlejáárr
az AB megsemmisaz AB megsemmisíítiti

18 A jogszabA jogszabáály hatly hatáályosslyossáágaga
A terA terüületi hatleti hatáályly

a jogszaba jogszabáályok mely flyok mely fööldrajzi terldrajzi terüületen keletkeztethetnek, mleten keletkeztethetnek, móódosdosííthatnak jogviszonyokatthatnak jogviszonyokat
OrszOrszáágos hatgos hatáásksköörrűű szerv vezetszerv vezetőője je ááltal kibocsltal kibocsáátott tott az egaz egéész orszsz orszáág terg terüületletéénn
ÖÖnkormnkormáányzati rendelet nyzati rendelet illetilletéékesskesséégi tergi terüületletéérere

A szemA szeméélyi hatlyi hatáályly
azoknak a kazoknak a kööre akiknek jogosultsre akiknek jogosultsáágot got áállapllapíít meg vagy kt meg vagy köötelezettstelezettsééget hget háárríítt

Magyar Magyar áállampolgllampolgáárok, akrok, akáár r MOMO--onon tarttartóózkodnak, akzkodnak, akáár nemr nem
Az orszAz orszáág terg terüületletéén tartn tartóózkodzkodóó kküülflfööldi ldi áállampolgllampolgáárokrarokra

19 A jogszabA jogszabáályok jellyok jelöölléésese
TTöörvrvéény, a kihirdetny, a kihirdetéés s éévvéével vel éés rs róómai sorszmai sorszáámmalmmal

1990. 1990. éévi LXV. tv. a helyi vi LXV. tv. a helyi öönkormnkormáányzatokrnyzatokróóll
KormKormáányrendelet, folynyrendelet, folyóó arab sorszarab sorszáám, tm, töörve a kihirdetrve a kihirdetéés s éévvéével, zvel, záárróójelben a jelben a 
kihirdetkihirdetéés ds dáátuma,  ezuttuma,  ezutáán a n a KormKorm. r. r. r. röövidvidííttééss

147/1994. (XI. 17.) 147/1994. (XI. 17.) KormKorm. r. a bel. r. a belüügyminiszter feladat gyminiszter feladat éés hats hatáásksköörréérrőőll

20 A jogszabA jogszabáályok jellyok jelöölléésese
Miniszteri rendelet, a kormMiniszteri rendelet, a kormáányrendelethez hasonlnyrendelethez hasonlóóan, azzal, hogy a minisztan, azzal, hogy a minisztéérium rium 
hivatalos rhivatalos röövidvidííttéésséére utalni kell.re utalni kell.

11/2004. (III. 30.) IM r. a jogi seg11/2004. (III. 30.) IM r. a jogi segííttőő ddííjazjazáássáárróóll
Ha tHa tööbb miniszter kbb miniszter köözzöösen ad ki rendeletet elssen ad ki rendeletet elsőő helyen a kiadhelyen a kiadáásséért frt főőfelelfelelőőst, utst, utáána a na a 
ttööbbi abcbbi abc--ben.ben.
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9/2003. (V. 6.) IM9/2003. (V. 6.) IM--BMBM--PM PM erer. a szem. a szeméélyes klyes kööltsltséégmentessgmentesséég alkalmazg alkalmazáássáárróól a l a 
bbüüntetntetőőeljeljáárráásban sban 

21 A jogszabA jogszabáályok kihirdetlyok kihirdetéésese
A jogosultak A jogosultak éés ks köötelezettek telezettek ááltali megismerltali megismeréés a kihirdets a kihirdetééssel tssel töörtrtéénik meg.nik meg.
KihirdetKihirdetéés csak egy hivatalos lapban ts csak egy hivatalos lapban töörtrtéénik meg, minden egynik meg, minden egyééb kb köözlzléés ks köözzzzééttéételtel
KihirdetKihirdetéés a jogszabs a jogszabáály ally aláíáírráássáábbóól l éés a hivatalos lapban vals a hivatalos lapban valóó megjelenmegjelenéésbsbőől l ááll.ll.
JogszabJogszabáályok kihirdetlyok kihirdetéése a Magyar Kse a Magyar Kööztztáársasrsasáág hivatalos lapjg hivatalos lapjáában a Magyar Kban a Magyar Köözlzlöönybennyben

ÖÖnkormnkormáányzati rendeleteket helyben szoknyzati rendeleteket helyben szokáásos msos móódon kell kihirdetni.don kell kihirdetni.

22 A jogszabA jogszabáályok kihirdetlyok kihirdetéésese
A Magyar KA Magyar Köözlzlöönyben kernyben kerüülnek klnek köözzzzééttéételre mtelre méégg

OGY, kormOGY, kormáány hatny hatáározatai, jogi irrozatai, jogi iráánymutatnymutatáásaisai
NemzetkNemzetköözi szerzzi szerzőőddééseksek
LB jogegysLB jogegyséégi hatgi hatáározatairozatai
AB hatAB hatáározatairozatai
SzemSzeméélyi klyi kéérdrdéésekben hozott dsekben hozott dööntntééseksek

23 A jogszabA jogszabáályok klyok köözzzzééttéételetele
HatHatáározatok Trozatok Táárara

MH szerkesztette hivatalos lapMH szerkesztette hivatalos lap
KormKormáányhatnyhatáározatok, krozatok, köözlemzleméények knyek köözzzzééttéételetele

MinisztMinisztéériumok riumok ááltal kiadott tltal kiadott táárcalapokrcalapok
UtasUtasííttáások, jogi irsok, jogi iráánymutatnymutatáások ksok köözzzzééttéételetele
JogszabJogszabáály, ly, áállami irllami iráánynyííttáás egys egyééb jogi eszkb jogi eszkööze amely a minisztze amely a minisztéérium munkrium munkáája szempontjja szempontjáábbóól l 
fontosfontos

24 SzSzáámmííttóóggéépes jogszabpes jogszabáály nyilvly nyilváántartntartáások megjelensok megjelenéésese
USAUSA

R. T. R. T. MorganMorgan 19571957
Joganyagot tJoganyagot táárgyszavak segrgyszavak segíítstsééggéével dolgoztvel dolgoztáák felk fel
Nem a jogszabNem a jogszabáály teljes szly teljes szöövegvegéét, csak absztrakt tt, csak absztrakt táárgyszavak szerinti kivonatrgyszavak szerinti kivonatáát tartalmaztat tartalmazta

J. J. HartyHarty 19621962
A joganyag teljes szA joganyag teljes szöövegvegéét tartalmazta (t tartalmazta (fullfull texttext))

25 SzSzáámmííttóóggéépes jogszabpes jogszabáály nyilvly nyilváántartntartáások Magyarorszsok Magyarorszáágongon
1968 1968 ÖÖrrööklkléési jog feldolgozsi jog feldolgozáásasa
1970 Csal1970 Csaláádi jog feldolgozdi jog feldolgozáásasa
1980 Egys1980 Egysééges, Orszges, Orszáágos Jogi Informgos Jogi Informáácicióós Rendszer (JIR)s Rendszer (JIR)

TTáárgyszavak kidolgozrgyszavak kidolgozáása (sa (deszkriptorokdeszkriptorok))
TTáárgyszavak egymrgyszavak egymááshoz  valshoz  valóó viszonyviszonyáának kidolgoznak kidolgozáássáával a tezaurusz felval a tezaurusz felééppííttéésese

A JIR 1990A JIR 1990--ben ben megszmegszüüntnt..

26 JogszabJogszabáály nyilvly nyilváántartntartóó rendszerek jelenleg Magyarorszrendszerek jelenleg Magyarorszáágongon
KARTOTKARTOTÉÉKK

KKéézi kartonos rendszer filozzi kartonos rendszer filozóófifiáájjáát kt köövetve kezeli a hatvetve kezeli a hatáályos jogszablyos jogszabáályok clyok cíímméét, hatt, hatáályballybalééppéés s 
ididőőpontjpontjáát, tt, táárgyszavakat, jogszabrgyszavakat, jogszabáályvlyvááltozltozáásokat. Norma szsokat. Norma szööveget nem!veget nem!

MUTATMUTATÓÓ
Magyar jogszabMagyar jogszabáályok tlyok táárgymutatrgymutatóója, de tartalmazza a LB irja, de tartalmazza a LB iráányelveit, elvi dnyelveit, elvi dööntntééseit, miniszteri seit, miniszteri 
utasutasííttáásokat. Norma szsokat. Norma szööveget nem!veget nem!

27 JogszabJogszabáály nyilvly nyilváántartntartóó rendszerek jelenleg Magyarorszrendszerek jelenleg Magyarorszáágongon
FORRFORRÁÁSS
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EgyEgy--egy jogteregy jogterüület hatlet hatáályos joganyaglyos joganyagáának, LB elvi irnak, LB elvi iráánymutatnymutatáásainak gysainak gyűűjtemjteméényes kiadnyes kiadáása.sa.
Az adott tAz adott téémakmaköörben mrben máár r fullfull--texttext rendszerrendszerűű
AktualizAktualizáálláás s éévente hvente háárom alkalommalrom alkalommal

MAGYAR TMAGYAR TÖÖRVRVÉÉNYTNYTÁÁR CDR CD
HatHatáályos jogszablyos jogszabáályok, OGY, AB, Kormlyok, OGY, AB, Kormáány hatny hatáározatok, LB elvi irrozatok, LB elvi iráánymutatnymutatáásai, APEH irsai, APEH iráányelvek, KSH nyelvek, KSH 
kköözlemzleméények, nemzetknyek, nemzetköözi szerzzi szerzőőddéések, EU jogszabsek, EU jogszabáályoklyok
FullFull--texttext rendszer, szrendszer, széélesklesköörrűű kereskereséési lehetsi lehetőősséégek, idgek, időőggéép, p, iratmintatiratmintatáárr
AktualizAktualizáálláás havonta CD lemez megks havonta CD lemez megküüldldéésséével.vel.

28 JogszabJogszabáály nyilvly nyilváántartntartóó rendszerek jelenleg Magyarorszrendszerek jelenleg Magyarorszáágongon
CompLEXCompLEX CDCD--JogtJogtáárr

HatHatáályos jogszablyos jogszabáályok, LB elvi irlyok, LB elvi iráánymutatnymutatáásai, tsai, töörvrvéények miniszteri indoklnyek miniszteri indokláása, jogi sa, jogi 
szakirodalom, APEH szakirodalom, APEH áálllláásfoglalsfoglaláások, Magyar Ksok, Magyar Köözlzlööny 1989ny 1989--ttőől eredeti szl eredeti szöövegvegűű kiadkiadáásai, tsai, táárca rca 
kköözlzlöönynyöök, fontosabb bk, fontosabb bíírróóssáági dgi dööntntéések, irat mintatsek, irat mintatáár.r.
SzSzéélesklesköörrűű kereskereséési lehetsi lehetőősséég, idg, időőggéép funkcip funkcióó, norma sz, norma szööveg a szveg a szöövegszerkesztvegszerkesztőőbe is be is 
áátemelhettemelhetőő..
FrissFrissííttéés havonta, de s havonta, de onon--lineline mmóódon don hhóókköözbenzben is.is.

29 JogszabJogszabáály nyilvly nyilváántartntartóó rendszerek jelenleg Magyarorszrendszerek jelenleg Magyarorszáágongon
JOGTJOGTÁÁRR

Csak jogszabCsak jogszabáály szly szöövegeket tartalmaz, szakirodalmat, irvegeket tartalmaz, szakirodalmat, iráánymutatnymutatáásokat nemsokat nem
19901990--el lezel lezáárt Hatrt Hatáályos Jogszablyos Jogszabáályok Gylyok Gyűűjtemjteméénynyéét frisst frissíítik havi rendszeresstik havi rendszeressééggelggel

JOGJOG--ÁÁSZSZ
A JOGTA JOGTÁÁR mR máágneslemezes elgneslemezes előőfutfutáárara

30 JogszabJogszabáály nyilvly nyilváántartntartóó rendszerek jelenleg Magyarorszrendszerek jelenleg Magyarorszáágongon
HIVATALOS JOGSZABHIVATALOS JOGSZABÁÁLYTLYTÁÁRR
(CD(CD--JOGJOGÁÁSZ)SZ)

Ez az egyetlen kEz az egyetlen köözhiteles szzhiteles szöövegvegűű jogszabjogszabáályly--nyilvnyilváántartntartáás Magyarorszs Magyarorszáágongon
Az 1991Az 1991--ben kiadott Hatben kiadott Hatáályos Jogszablyos Jogszabáályok Gylyok Gyűűjtemjteméénynyéén alapul, frissn alapul, frissííttéése a Magyar se a Magyar 
KKöözlzlööny nyomdai tny nyomdai tőőppééldldáányainak alapjnyainak alapjáán tn töörtrtéénik, nik, íígy nem lehet adatbeviteli hiba.gy nem lehet adatbeviteli hiba.
Teljes kTeljes köörrűű kereskereséési lehetsi lehetőősséég, idg, időőggéép funkcip funkcióó, Magyar K, Magyar Köözlzlööny ny nyomdahnyomdahűű ppééldldáányaitnyait

HHááromnyelvromnyelvűű HatHatáályos Magyar Jogszablyos Magyar Jogszabáályoklyok

31 ComplexComplex CDCD--JogtJogtáárr vváássáárlrlááss
Bolt cBolt cííme: KJKme: KJK--KERSZKERSZÖÖV Kft. 1117 Budapest, V Kft. 1117 Budapest, PriellePrielle KornKornéélia u. 21lia u. 21--35.35.
Telefon: 1/464Telefon: 1/464--54005400
Nyitva tartNyitva tartáás: s: HHéétftfőő--CsCsüüttöörtrtöökk / 9.00/ 9.00--16.3016.30

PPééntekntek // 9.009.00--16.0016.00
HHéétvtvééggéénn / / ZZáárvarva
EbEbééd idd időő / 12.00/ 12.00--12.3012.30

ÁÁr: CD Jogtr: CD Jogtáárr / 3.000,/ 3.000,-- Ft +Ft +ÁÁfafa
DVD JogtDVD Jogtáár /r / 4.500,4.500,-- Ft + Ft + ÁÁfafa

32 ComplexComplex CDCD--JogtJogtáárr vváássáárlrlááss
Bolt cBolt cííme: PRme: PRÓÓKKÁÁTOR Jogi KTOR Jogi Köönyvesbolt, 9026 Gynyvesbolt, 9026 Győőr, r, ÁÁldozat u. 20.ldozat u. 20.
Telefon: 06/96/618Telefon: 06/96/618--976976
Nyitva tartNyitva tartáás: Hs: Héétftfőőttőőll--ppééntekig 8:00 ntekig 8:00 –– 14:0014:00

33 ComplexComplex CDCD--JogtJogtáárr vváássáárlrlááss
A vA váássáárlrlááshoz feltshoz feltéétlentlenüül szl szüüksksééges az ges az éérvrvéényes dinyes diáákigazolvkigazolváány bemutatny bemutatáása. A disa. A diáákok kok 
egy egy éévben kvben kéétszer vtszer váássáárolhatnak a kedvezmrolhatnak a kedvezméény ny ííggéénybevnybevéételteléévelvel CD/DVD JogtCD/DVD Jogtáárat, frat, féél l 
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éévente egyet. Egy divente egyet. Egy diáák csak egy termk csak egy termééket vket váássáárolhat, tehrolhat, teháát mt máás rs réészszéére nem vihet. re nem vihet. 
Amennyiben nem tudnak feljAmennyiben nem tudnak feljöönni Budapestre nni Budapestre úúgy a termgy a terméékeket keket íírráásban is sban is 
megrendelhetik az megrendelhetik az üügyfgyféélszolglszolgáálattlattóól.l.


