Az Informatikai Főosztály vezetőjének
1/2018. (VII. 31.) főov. körlevele
formanyomtatványok bevezetéséről, módosításáról és megszüntetéséről, valamint
az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007.
(ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról
Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésében, valamint
az egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjéről szóló
1/2016. (I. 7.) LÜ utasítás 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
következő körlevelet adom ki:
1. Az 1. melléklet szerinti „Fiatalkorú gondozását ellátó nagykorú személy értesítése”,
a 2. melléklet szerinti „Fiatalkorú védőjének értesítése”, a 3. melléklet szerinti
„Határozat ügygondnok kirendeléséről”, valamint a 4. melléklet szerinti
„Vádképviseleti (V) lap” elnevezésű formanyomtatványokat bevezetem.
2. Az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007.
(ÜK. 2.) főov. körlevél (a továbbiakban: Fny.) 1. számú mellékletében
1. a 6. sorszám alatti „Egyszeri adatszolgáltatást kérő lap az aktuális adatokról”,
2. a 7. sorszám alatti „Figyelőlap a jövőben bekövetkező adatváltozások
szolgáltatásához”,
3. a 8. sorszám alatti „Adatszolgáltatás iránti kérelem a bűnügyi nyilvántartási
rendszerből”,
4. a 42. sorszám alatti „Védő értesítése”,
5. a 45. sorszám alatti „Törvényes képviselő értesítése”,
6. a 47. sorszám alatti „Pártfogó Felügyelői megkeresés”,
7. a 48. sorszám alatti „Jegyzőkönyv a megrovás foganatosításáról”,
8. az 51. sorszám alatti „Védő idézése”
megnevezésű az ügyészségi intraneten megjelentetett formanyomtatvány
tartalmát az 5. melléklet szerint módosítom.
3. Az Fny. 1. mellékletében
a) a 9. sorszám alatti „6. sz. adatlap a büntetőeljárás alatt állók nyilvántartásának
kezelője részére” elnevezésű formanyomtatványt a 6. melléklet szerinti „6.
számú adatlap adatközlés büntetőeljárások több személyt érintő
elkülönítéséről”,
b) a 10. sorszám alatti „Ügyészi rendelvény az előzetes letartóztatás rendőrségi
fogdában történő végrehajtásáról” elnevezésű formanyomtatványt a 7.
melléklet szerinti „Ügyészi rendelvény a letartóztatás rendőrségi fogdában
történő végrehajtásáról”,
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c) a 11. sorszám alatti „Ügyészi rendelvény bv. Intézet részére az előzetes
letartóztatás rendőrségi fogdában történő végrehajtásáról” elnevezésű
formanyomtatványt a 8. melléklet szerinti „Ügyészi rendelvény bv. intézet
részére a letartóztatás rendőrségi fogdában történő végrehajtásáról”,
d) a 34. sorszám alatti „Rendelvény az előzetesen letartóztatott bv. intézeti
befogadására és az előzetes letartóztatás végrehajtására” elnevezésű
formanyomtatványt a 9. melléklet szerinti „Ügyészi rendelvény a letartóztatott
bv. intézeti befogadására és a letartóztatás végrehajtására”,
e) a 35. sorszám alatti „Rendelvény az előzetes letartóztatott IMEI befogadására
és elmeállapota hosszabb megfigyelésének végrehajtására” elnevezésű
formanyomtatványt a 10. melléklet szerinti „Ügyészi rendelvény a
letartóztatott IMEI befogadására és elmeállapota hosszabb megfigyelésének
végrehajtására”,
f) a 43. sorszám alatti „Jegyzőkönyv a vádemelés elhalasztásáról” elnevezésű
formanyomtatványt a 11. melléklet szerinti „Jegyzőkönyv a feltételes ügyészi
felfüggesztésről szóló határozat közléséről”,
g) a 46. sorszám alatti „Határozat pártfogói vélemény beszerzéséről” elnevezésű
formanyomtatványt a 12. melléklet szerinti „Határozat pártfogó felügyelői
vélemény beszerzéséről”,
h) az 50. sorszám alatti „Ügyészi rendelvény az előzetesen letartóztatott
javítóintézeti befogadására és az előzetes letartóztatás végrehajtására”
elnevezésű formanyomtatványt a 13. melléklet szerinti „Ügyészi rendelvény a
letartóztatott javítóintézeti befogadására és a letartóztatás végrehajtására”
elnevezésű és tartalmú formanyomtatványra módosítom.
4. Az Fny.
a) 1. számú mellékletében a 14. sorszám alatti „értesítés katona elöljárójának” és
a 49. sorszám alatti „Jegyzőkönyv az ügyészi kihallgatásról”, valamint
b) 2. számú mellékletében a 34. sorszám alatti „Vádképviseleti (V) lap”, a 35.
sorszám alatti „Vádképviseleti pótlap (VP) lap” és a 36. sorszám alatti
„Vádképviseleti kiegészítő (VK) lap”
elnevezésű formanyomtatványokat visszavonom.
5. Az Fny. 1. számú melléklete a következő sorokkal egészül ki:
[Sorsz. Ny.sz.
„79.
80.
81.
82.

2115
2116
2117
2118

Cím]
Fiatalkorú gondozását ellátó nagykorú személy értesítése
Fiatalkorú védőjének értesítése
Határozat ügygondnok kirendeléséről
Vádképviseleti (V) lap”
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6. Az Fny. 1. számú mellékletében
a) a 9. sorszám alatt a „6. sz. adatlap a büntetőeljárás alatt állók nyilvántartásának
kezelője részére” szövegrész helyébe a „6. számú adatlap adatközlés
büntetőeljárások több személyt érintő elkülönítéséről”,
b) a 10. sorszám alatt az „az előzetes letartóztatás” szövegrész helyébe az „a
letartóztatás”,
c) a 11. sorszám alatt az „Ügyészi rendelvény bv. Intézet részére az előzetes
letartóztatás rendőrségi fogdában történő végrehajtásáról” szövegrész helyébe
az „Ügyészi rendelvény bv. intézet részére a letartóztatás rendőrségi fogdában
történő végrehajtásáról”,
d) a 34. sorszám alatt az „az előzetesen letartóztatott” szövegrész helyébe az „a
letartóztatott”,
e) a 35. sorszám alatt a „Rendelvény az előzetes letartóztatott IMEI befogadására
és elmeállapota hosszabb megfigyelésének végrehajtására” szövegrész helyébe
az „Ügyészi rendelvény a letartóztatott IMEI befogadására és elmeállapota
hosszabb megfigyelésének végrehajtására”,
f) a 43. sorszám alatt a „Jegyzőkönyv a vádemelés elhalasztásáról” szövegrész
helyébe a „Jegyzőkönyv a feltételes ügyészi felfüggesztésről szóló határozat
közléséről”,
g) a 46. sorszám alatt a „Határozat pártfogói vélemény beszerzéséről” szövegrész
helyébe a „Határozat pártfogó felügyelői vélemény beszerzéséről”,
h) az 50. sorszám alatt az „Ügyészi rendelvény az előzetesen letartóztatott
javítóintézeti befogadására és az előzetes letartóztatás végrehajtására”
szövegrész helyébe az „Ügyészi rendelvény a letartóztatott javítóintézeti
befogadására és a letartóztatás végrehajtására”
szöveg lép.
7. A mellékleteket az ügyészségi intranet tartalmazza.
8. Ezt a körlevelet a közzétételét követő naptól kell alkalmazni.
9. Az Fny.
a) 1. számú mellékletének 14. és 49., valamint
b) 2. számú mellékletének 34., 35. és 36.
sorát visszavonom.
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