CompLex Kiadó Kft.

A CompLex Kiadó Kft. Magyarország legnagyobb jogi kiadóvállalata. A cég tulajdonosa a
Wolters Kluwer hollandiai székhelyű, vezető multinacionális kiadó- és információszolgáltató
vállalat.

A CompLex Kiadó elsősorban a joggal, adózással, illetve a kormányzati-önkormányzati
területtel foglalkozó szakemberek minél jobb kiszolgálását, idő- és pénztakarékos megoldások
szállítását tűzte ki céljául. Ez egyre inkább nem puszta tartalom közvetítését jelenti, hanem a
szakemberek munkafolyamatait hatékonyan támogató integrált megoldásokét is.

A cég kétségkívül legismertebb terméke a két CompLex Jogtár, ( Jogtár és Jogtár Plusz ),
amelyek jelenleg Magyarország legnagyobb és legrégebbi jogi információs rendszerei,
adatbázisai. A különböző szakmák eltérő igényeire koncentrálva a megszokott Jogtárak mellett
2010 őszén a Kiadó új Szakmai Jogtárakat adott ki. Ezek közül az egyik legismertebb az
Önkormányzat Jogtár
, amelyen a jelenleg elérhető jogtártartalmak olyan szakmaspecifikus adatbázisokkal és
szolgáltatásokkal egészültek ki, melyek lehetővé tették a kormányzati-önkormányzati szektor
szakembereinek magasabb színvonalon történő kiszolgálását.

A Kiadó által megjelentetett kiadványok körét bővíti a közigazgatásban dolgozó
szakembereknek készült, 2011-ben megjelenő új szaklapunk. A Közigazgatás a gyakorlatban
a mindennapokban jól hasznosítható tartalmakkal, aktualitásokkal színesítve támogatja a
szakemberek munkáját. Számtalan újdonság mellett a jogszabályi változásokat összefoglaló,
könnyen értelmezhető magyarázatokat; a közigazgatásban végzett munkát segítő módszertani
anyagokat; a Ket.-hez kapcsolódó bírósági döntések válogatását; illetve az iratminta-mellékletet
emelnénk ki a tartalmak közül.
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A cég kínálatát szakkönyvek teszik még változatosabbá. A közigazgatási eljárások szabályait
értelmező felsőbírósági döntések 2005-2010.
című kiadvány az elérhető bírósági döntések teljes körű áttekintésén alapul. Ez a kötet az új
közigazgatási eljárási szabályok (Ket.) hatálybalépésétől napjainkig meghozott, azokat
értelmező mintegy 1500 ítéletből válogatott. A
Közbeszerzés gyorskommentár
a kommentár az egyszerűsítés, pontosítás, a korrupció elleni küzdelem, a kis- és
középvállalkozások támogatása érdekében született újítások minél teljesebb megismerését, a
közbeszerzés jogszabályi környezete változásának követését szolgálja. A kommentár
áttekinthető formában tartalmazza a módosítás előtti és utáni szabályokat a módosult
paragrafusok sorrendjében, melynek során utalás történik más szabályokkal való
összefüggésekre is. A kommentár célja a törvény alkalmazásának elősegítése, az érintettek és
a piac minél teljesebb körű informálása a legfontosabb, jogalkalmazást érintő kérdésekről.

A Jogtár adatbázis-készítő szoftver, illetve szolgáltatás az önkormányzati rendeletek és
más normák megbízható rendszerbe szervezéséhez és karbantartásához nyújt
segítséget. A rendszer közvetlen kapcsolatban áll a Jogtárral, így az ebben tárolt
dokumentumok megjeleníthetők közvetlenül a Jogtár hatályos anyagaival együtt. A
szoftver használatával, illetve a szolgáltatás igénybevételével egy rendkívül megbízható
önkormányzati rendelettár hozható létre, ami igény szerint publikálható az interneten is (
www.complex.hu/rendelettar
), kezelése egyszerű, nem igényel külön szakértelmet.

Amennyiben a fentiek felkeltették az érdeklődését, látogasson el a www.complex.hu
oldalra, ahol bővebb információt és a közigazgatáshoz kapcsolódóan további hasznos
kiadványokat talál.
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