A SZERVEZETI FELELŐSSÉGI RENDSZER
A Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése – ÁROP- 1.1.19-2012-2012-0004
kódszámú projekt társadalmi fenntarthatósági vállalásainak teljesítéséhez kapcsolódóan
Magyarország Alaptörvénye, az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. tv., a legfőbb ügyész, az
ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi
CLXIV. tv., valamint az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI.8.) LÜ
utasítás alapján
A Legfőbb Ügyészség szervezete és felelősségi rendszere
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Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja. A legfőbb ügyész állapítja meg az
ügyészség szervezetét és működését, a legfőbb ügyész helyettesek és az önálló szervezeti
egységek (főosztályok, önálló osztályok) feladatkörét.
1. A legfőbb ügyész feladatköre

A legfőbb ügyész
a) tanácskozási joggal részt vehet az Országgyűlés ülésein, valamint a Kúria teljes
ülésein;
b) bűncselekmény nyomozását bármely nyomozó hatóságtól az ügyészség hatáskörébe
vonhatja, az ügyek ügyészségi nyomozása során más nyomozó hatóságok tagjai közreműködését
- szolgálati, közszolgálati jogviszonyukat nem érintve - az országos vezető egyetértésével
igénybe veheti;
c) a büntetőeljárási törvényben meghatározottak szerint a büntetőügyekben hozott jogerős
határozatok ellen felülvizsgálati indítványt vagy a törvényesség érdekében jogorvoslatot nyújthat
be a Kúriához;
d) jogegységi eljárást kezdeményezhet a Kúria előtt, illetve a Kúria előtti jogegységi
eljárásban gyakorolja törvényben meghatározott jogkörét;
e) indítványozza közvádas bűncselekmény vagy szabálysértés miatt a mentelmi jog
felfüggesztését, illetve ha törvény az eljárás megindítását valamely szerv, személy
hozzájárulásához köti, kezdeményezi a hozzájárulás megadását;
f) jogszabály tervezetére - kivéve az önkormányzati rendelet tervezetét - véleményt
nyilváníthat, az ügyészség jogállását, feladatkörét érintő jogszabályok tervezetére véleményt
nyilvánít;
g) törvény kezdeményezésére, illetve rendelet és közjogi szervezetszabályozó eszköz
kibocsátására jogosult szervnél jogszabály, illetve közjogi szervezetszabályzó eszköz alkotását,
módosítását vagy hatályon kívül helyezését javasolhatja;
h) kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál a jogszabályok Alaptörvénnyel való
összhangjának felülvizsgálatát, valamint a kihirdetéstől számított 30 napon belül az Alaptörvény
és az Alaptörvény módosítása megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az Alaptörvényben
foglalt eljárási követelmények megtartásának vizsgálatát;
i) kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál jogszabály nemzetközi szerződésbe
ütközésének vizsgálatát;
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j) a Kúria előtti eljárásban a bíróságok ítélkezési gyakorlatának egységesítése érdekében
jogkérdésben, a közérdeket képviselve, saját kezdeményezésére, vagy bármely fél kérelmére
kifejtheti, a Kúria felhívására kifejti szakmai véleményét akkor is, ha az ügyész az eljárásban
nem vesz részt. A legfőbb ügyész véleményét, amely a Kúriát nem köti, az eljárásban részt vevő
felekkel közölni kell,
k) megállapítja
ka) az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) keretei között
– az ügyészség szervezetét, működését és illetékességét, a Legfőbb Ügyészség szervezeti
felépítését, valamint a legfőbb ügyész helyettesek és az önálló szervezeti egységek: főosztályok,
önálló osztályok (a továbbiakban együtt: főosztályok) feladatkörét;
kb) az Ütv. 11. §-a (2) bekezdésében1, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 29. §-ának (1) bekezdésében2, 62. §-ának
(2) bekezdésében3, 76. §-a (7) bekezdésének c)-d) pontjában és 171/B. §-ában4 felsoroltakat,
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Ütv. 11. (2) bekezdés: (A legfőbb ügyész)

a) tanácskozási joggal részt vehet az Országgyűlés ülésein, valamint a Kúria teljes ülésein;
b) bűncselekmény nyomozását bármely nyomozó hatóságtól az ügyészség hatáskörébe vonhatja, az ügyek ügyészségi
nyomozása során más nyomozó hatóságok tagjai közreműködését - szolgálati, közszolgálati jogviszonyukat nem érintve - az
országos vezető egyetértésével igénybe veheti;
c) a büntetőeljárási törvényben meghatározottak szerint a büntetőügyekben hozott jogerős határozatok ellen felülvizsgálati
indítványt vagy a törvényesség érdekében jogorvoslatot nyújthat be a Kúriához;
d) jogegységi eljárást kezdeményezhet a Kúria előtt, illetve a Kúria előtti jogegységi eljárásban gyakorolja törvényben
meghatározott jogkörét;
e) indítványozza közvádas bűncselekmény vagy szabálysértés miatt a mentelmi jog felfüggesztését, illetve ha törvény az eljárás
megindítását valamely szerv, személy hozzájárulásához köti, kezdeményezi a hozzájárulás megadását;
f) jogszabály tervezetére - kivéve az önkormányzati rendelet tervezetét - véleményt nyilváníthat, az ügyészség jogállását,
feladatkörét érintő jogszabályok tervezetére véleményt nyilvánít;
g) törvény kezdeményezésére, illetve rendelet és közjogi szervezetszabályozó eszköz kibocsátására jogosult szervnél
jogszabály, illetve közjogi szervezetszabályzó eszköz alkotását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését javasolhatja;
h) kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát, valamint a
kihirdetéstől számított 30 napon belül az Alaptörvény és az Alaptörvény módosítása megalkotására és kihirdetésére vonatkozó, az
Alaptörvényben foglalt eljárási követelmények megtartásának vizsgálatát;
i) kezdeményezheti az Alkotmánybíróságnál jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatát;
j) a Kúria előtti eljárásban a bíróságok ítélkezési gyakorlatának egységesítése érdekében jogkérdésben, a közérdeket
képviselve, saját kezdeményezésére, vagy bármely fél kérelmére kifejtheti, a Kúria felhívására kifejti szakmai véleményét akkor
is, ha az ügyész az eljárásban nem vesz részt. A legfőbb ügyész véleményét, amely a Kúriát nem köti, az eljárásban részt vevő
felekkel közölni kell.
2
Bszi. 29. § (1) bekezdés: A bírósági joggyakorlat-elemző csoport feladata az ítélkezési gyakorlat vizsgálata. A vizsgálati
tárgyköröket a Kúria elnöke - a Kúria kollégiumai véleményének beszerzését követően - évente meghatározza. A vizsgálati
tárgykörökre az ítélőtáblai és a törvényszéki kollégium kollégiumvezetője, továbbá a közigazgatási és munkaügyi regionális
kollégium kollégiumvezetője, az OBH elnöke és a legfőbb ügyész (a továbbiakban együtt: kezdeményező) is indítványt tehet.
3
Bszi. 76. § (7) bekezdés c)-d) pont: (Az OBH elnöke) a legfőbb ügyész előzetes véleményének kikérését követően kinevezi a
Magyar Igazságügyi Akadémia vezetőjét,
d) a legfőbb ügyésszel együtt meghatározza a bírósági és ügyészségi fogalmazók egységes központi képzésének rendszerét.
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l) hatáskörébe tartozik
la) az Országgyűléssel kapcsolatos ügyészségi tevékenység irányítása és a legfőbb
ügyészi országgyűlési beszámoló benyújtása,
lb) a köztársasági elnökhöz, a miniszterelnökhöz, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság,
a Kúria, az Állami Számvevőszék, az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) és az
Országos Bírói Tanács elnökéhez, valamint – az általa megjelölt kivételekkel – az alapvető jogok
biztosához címzett átiratok kiadmányozása,
lc) az önálló szabályozó szervek, az autonóm államigazgatási szervek, a
kormányhivatalok, a központi hivatalok, valamint a rendvédelmi szervek országos
parancsnokságai kivételével a központi államigazgatási szervek vezetőihez és a miniszterelnökhelyettesekhez címzett átiratok és más ügyészi intézkedések kiadmányozása,
ld) legfőbb ügyészi utasítás, körlevél kiadása; általános vizsgálatok elrendelése,
le) az ügyészség szervezeti és működési szabályzatának megállapítása, a fellebbviteli
főügyészségek és a főügyészségek szervezetének jóváhagyása,
lf) a Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek, valamint a főügyészségek
létszámának és a főügyészségek területén működő járási és járási szintű ügyészségek
összlétszámának, valamint az OKRI létszámának a megállapítása,
lg) a kinevezési jogkörébe tartozó ügyészségi alkalmazottak kinevezése és ügyészségi
szolgálati viszonyuk megszüntetése, továbbá az át nem ruházott munkáltatói jogkörök
gyakorlása,
lh) elismerések adományozása, illetőleg állami kitüntetések adományozására javaslattétel,
li) az ügyészi szervezet éves személyügyi és továbbképzési tervének jóváhagyása,
lj) a döntés fellebbviteli főügyészség, főügyészség, valamint járási és járási szintű
ügyészség létesítéséről, megszüntetéséről,
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Bszi.171/B. § (1) Az OBH elnöke a legfőbb ügyész hozzájárulásával meghatározza a Magyar Igazságügyi Akadémia
általános működési feltételeinek, szakmai és gazdasági működésének alapelveit.
(2) Az OBH elnöke a legfőbb ügyésszel együtt elkészíti az egységes központi fogalmazóképzés tananyagát, oktatási tervét és
oktatóinak névsorát.
(3) Az OBH elnöke évente megállapodik a legfőbb ügyésszel a Magyar Igazságügyi Akadémia éves felhasználási tervéről, a
közös képzésekről és a fenntartási költségek viseléséről.
(4) Az OBH elnöke és a legfőbb ügyész külön megállapodást köthet az igazságügyért felelős miniszterrel a Magyar
Igazságügyi Akadémia keretében megvalósuló igazságügyi és nemzetközi tárgyú képzésekről.
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lk) a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat a Kúriánál [a büntetőeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 431. §],
ll) a büntetőeljárás megindítása a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a
továbbiakban: Btk.) 3. §-ának (2) bekezdésében és a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló
1996. évi XXXVIII. törvény 47. §-ának (2) bekezdésében felsorolt esetekben,
lm) a bűnügyi jogsegélykérelem teljesítésének garanciákhoz kötése, a magyar bűnügyi
jogsegélykérelem teljesítéséhez szabott feltételek vállalása (a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről
szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 7-8. §), közös nyomozó csoport létrehozása
kezdeményezésének engedélyezése [Be. 36. § (5) bekezdés], a nemzetközi bűnügyi
együttműködés keretében a rá háruló egyéb döntések meghozatala,
ln) a kegyelem iránti előterjesztés a vádirat benyújtásáig a köztársasági elnökhöz,
lo) a döntés legfőbb ügyészségi ügyészt érintő kizárási ügyekben,
lp) minden olyan ügy, amelyet Magyarország Alaptörvénye, illetve más törvény a legfőbb
ügyész kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyet a legfőbb ügyész a saját hatáskörébe von.

2. A legfőbb ügyész helyettes feladatköre

A legfőbb ügyész helyettes
a) irányítja, felügyeli, összehangolja és ellenőrzi a felügyelete alá tartozó főosztályok,
továbbá a fellebbviteli főügyészségek és a főügyészségek szakági tevékenységét,
b) körlevelet ad ki, szakági vizsgálatokat rendel el,
c) kiadmányozza – a sarkalatos törvények kivételével – a törvények, a kormányrendeletek
és a miniszteri rendeletek tervezeteire tett észrevételeket,
d) kiadmányozza az Országgyűlés alelnökeihez, az alkotmány-bírákhoz, a Kúria
elnökhelyetteséhez, az alapvető jogok biztosának helyetteseihez, az Állami Számvevőszék
alelnökéhez, az OBH általános elnökhelyetteséhez, valamint az önálló szabályozó szervek, az
autonóm államigazgatási szervek, a kormányhivatalok, a központi hivatalok és a rendvédelmi
szervek vezetőihez, továbbá – a miniszterelnök-helyettesek kivételével – a más központi
államigazgatási szervek vezető-helyetteseihez címzett átiratokat és ügyészi intézkedéseket,
e) gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket a közvetlenül hozzá beosztott
ügyészségi alkalmazottak tekintetében,
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f) ellátja azt a feladatot, amellyel a legfőbb ügyész megbízza, illetve, amelyet a
hatásköréből átruházott,
g) a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes felügyeli az OKRI tevékenységét is.

3. A főtitkár feladatköre

A főtitkár
a) ellátja a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály, az Informatikai
Főosztály és a Gazdasági Főigazgatóság felügyeletét,
b) ellátja a Kabinet feladatkörében
ba) irányító intézkedések tervezetének kidolgozását, főosztályvezető ügyészi körlevél
kiadását; célvizsgálatok elrendelését,
bb) a Kabinet ügyrendjének (benne szervezeti egységei feladatkörének) meghatározását,
bc)) a Kabinet szervezeti egységei vezetőinek irányítását és beszámoltatását,
bd) az alárendelt ügyészi szervek munkájának segítését, irányítását és ellenőrzését
(instruálását); szakmai, illetőleg más hiányosság megállapítása esetén intézkedik annak
megszüntetésére,
be) a döntést azokban az ügyekben, amelyeket legfőbb ügyészi utasítás, illetőleg a legfőbb
ügyész vagy a főosztály felügyeletét ellátó legfőbb ügyész helyettes a hatáskörébe utalt,
bf) az ügyészséget érintő pályázati felhívások figyelemmel kísérését a nemzetközi
pályázatok kivételével, és az érintett főosztályok vezetőivel együttműködve vizsgálja azok
megvalósíthatóságát, pozitív vezetői döntés esetén koordinálja a pályázatok elkészítését és a
projektek megvalósítását.

4. A főosztályvezető ügyész feladatköre

A főosztályvezető ügyész
a) a főosztály feladatkörében irányító intézkedések tervezetének kidolgozása,
főosztályvezető ügyészi körlevél kiadása; célvizsgálatok elrendelése,
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b) a főosztály feladatait meghatározó rendelkezések végrehajtásának megszervezése,
irányítása és ellenőrzése,
c) a főosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a főosztály, továbbá – külön felhatalmazás
alapján – a Legfőbb Ügyészség képviselete, ideértve a Kúria kollégiumi ülésein meghívás alapján
történő részvételt is,
d) a főosztály ügyrendjének (benne szervezeti egységei feladatkörének) meghatározása,
e) a főosztályi szervezeti egységek vezetőinek irányítása és beszámoltatása,
f) a főosztály ügyészségi alkalmazottai feladatkörének és kiadmányozási jogkörének a
megállapítása,
g) munkáltatói jogkör gyakorlása a hatáskörébe tartozó ügyekben, ideértve a
vagyonnyilatkozatok kezelésével kapcsolatos ügyeket is,
h) az alárendelt ügyészi szervek munkájának segítése, irányítása és ellenőrzése
(instruálás); szakmai, illetőleg más hiányosság megállapítása esetén intézkedés annak
megszüntetésére,
i) döntés azokban az ügyekben, amelyeket legfőbb ügyészi utasítás, illetőleg a legfőbb
ügyész vagy a főosztály felügyeletét ellátó legfőbb ügyész helyettes a hatáskörébe utalt.

5. A főosztályvezető-helyettes ügyész és az önálló osztályvezető-helyettes ügyész feladatköre

A főosztályvezető-helyettes ügyész és az önálló osztályvezető-helyettes ügyész
a) közvetlenül irányítja a főosztályvezető ügyész által meghatározott főosztályi
tevékenységet, illetőleg meghatározott szervezeti egységet vezet,
b) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a hatásköréből a főosztályvezető ügyész rá
átruházott,
c) a főosztályvezető ügyész akadályoztatása esetén gyakorolja annak jogkörét.

6. Az osztályvezető ügyész (ideértve a szervezeti egységet is vezető főosztályvezető-helyettes
ügyészt) és az önálló csoportvezető ügyész (együtt: osztályvezető ügyész) feladatköre
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Az osztályvezető ügyész (ideértve szervezeti egységet is vezető főosztályvezető-helyettes
ügyészt) és az önálló csoportvezető ügyész (együtt: osztályvezető ügyész)
a) a jogszabályok, a legfőbb ügyész, illetőleg a főosztály felügyeletét ellátó legfőbb
ügyész helyettes és a főosztályvezető ügyész rendelkezései alapján vezeti az osztályt (önálló
csoportot)
b) javaslatot tesz
ba) a főosztály feladatkörében irányító intézkedések tervezetének kidolgozására,
főosztályvezető ügyészi körlevél kiadására; célvizsgálatok elrendelésére,
bb) a főosztály ügyrendjének (benne szervezeti egységei feladatkörének)
meghatározására,
bc) a főosztály ügyészségi alkalmazottai feladatkörének és kiadmányozási jogkörének a
megállapítására,
bd) az alárendelt ügyészi szervek munkájának segítésére, irányítására és ellenőrzésére
(instruálására); szakmai, illetőleg más hiányosság megállapítása esetén intézkedik annak
megszüntetésére,
c) gondoskodik a beosztott ügyészségi alkalmazottak arányos foglalkoztatásáról, biztosítja
a feladatok teljesítését, dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

7. Az osztályvezető-helyettes ügyész feladatköre

Az osztályvezető-helyettes ügyész
a) közvetlenül irányítja az osztálynak az osztályvezető ügyész által meghatározott
tevékenységét,
b) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket hatásköréből az osztályvezető ügyész rá
átruházott,
c) az osztályvezető ügyész távollétében gyakorolja annak jogkörét.

8. A csoportvezető ügyész feladatköre
A csoportvezető ügyész
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a) vezeti a csoportot, felelős működéséért, feladatai teljesítéséért és az ellenőrzésért.
b) a közvetlen felettes ügyész részére javaslatot tesz
ba) a főosztály feladatkörében irányító intézkedések tervezetének kidolgozására,
főosztályvezető ügyészi körlevél kiadására; célvizsgálatok elrendelésére,
bb) a főosztály ügyrendjének (benne szervezeti egységei feladatkörének) meghatározására,
bc) a főosztály ügyészségi alkalmazottai feladatkörének és kiadmányozási jogkörének a
megállapítására.

