
  

 
Az Informatikai Főosztály vezetőjének 

 

1/2019. (IV. 30.) 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 „Értesítés katona elöljárójának gyanúsításról”, a 2. melléklet 

szerinti „Értesítés katona elöljárójának őrizetbe vételről”, a 3. melléklet szerinti „Idézés a 

tizennegyedik életévét be nem töltött személynek és a törvényes képviselőnek/gondozónak”, 

valamint a 4. melléklet szerinti „Értesítés a tizennegyedik életévét betöltött kiskorú törvényes 

képviselőjének/gondozójának” 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 13. sorszám alatti „Határozat szakértő kirendeléséről”, 

2. a 16. sorszám alatti „Értesítés konzulátusnak”, 

3. a 18. sorszám alatti „Értesítés nyomozás elrendeléséről”, 

4. a 20. sorszám alatti „Értesítés büntetés-végrehajtási intézetnek gyanúsított részére védő 

meghatalmazásáról/ kirendeléséről”, 

5. a 23. sorszám alatti „Tanúkihallgatási jegyzőkönyv”, 

6. a 24. sorszám alatti „Jegyzőkönyv a gyanúsított kihallgatásáról”, 

7. a 27. sorszám alatti „Értesítés nyomozási cselekményről”, 

8. a 29. sorszám alatti „Határozat kirendelt védő díjának megállapításáról”, 

9. a 30. sorszám alatti „Határozat szakértői díj megállapításáról”, 

10. a 31. sorszám alatti „Értesítés iratok megismerésére”, 

11. a 40. sorszám alatti „Határozat az elővezetésről”, 

12. a 46. sorszám alatti „Határozat pártfogó felügyelői vélemény beszerzéséről” 

13. az 53. sorszám alatti „Hordozható informatikai eszköz igénylése”, 

14. a 68. sorszám alatti „Hordozható informatikai eszköz átvétele”, 

15. a 81. sorszám alatti „Határozat ügygondnok kirendeléséről” 

megnevezésű, az ügyészségi intraneten megjelentetett formanyomtatvány tartalmát az 5. 

melléklet szerint módosítom. 

 

3. Az Fny. 1. számú mellékletében  

a) a 10. sorszám alatti „Ügyészi rendelvény a letartóztatás rendőrségi fogdában történő 

végrehajtásáról” elnevezésű formanyomtatványt a 6. melléklet szerinti „Ügyészségi 

rendelvény a letartóztatás rendőrségi fogdában történő végrehajtásáról”, 

b) a 11. sorszám alatti „Ügyészi rendelvény bv. intézet részére a letartóztatás rendőrségi 

fogdában történő végrehajtásáról” elnevezésű formanyomtatványt a 7. melléklet szerinti 

„Ügyészségi rendelvény bv. intézet részére a letartóztatás rendőrségi fogdában történő 

végrehajtásáról”, 
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c) a 21. sorszám alatti „Értesítés őrizetbe vételről (hozzátartozó)” elnevezésű 

formanyomtatványt a 8. melléklet szerinti „Értesítés őrizetről (a terhelt által megjelölt 

nagykorú személy)”, 

d) a 25. sorszám alatti „Határozat az őrizetbe vétel elrendeléséről” elnevezésű 

formanyomtatványt a 9. melléklet szerinti „Határozat őrizet elrendeléséről”, 

e) a 26. sorszám alatti „Határozat az őrizetbe vétel megszüntetéséről” elnevezésű 

formanyomtatványt a 10. melléklet szerinti „Határozat őrizet megszüntetéséről”, 

f) a 28. sorszám alatti „Határozat házkutatás, motozás, lefoglalás elrendeléséről” 

elnevezésű formanyomtatványt a 11. melléklet szerinti „Határozat kutatás elrendeléséről”, 

g) a 33. sorszám alatti „Értesítés a felfüggesztett nyomozás folytatásának elrendeléséről” 

elnevezésű formanyomtatványt a 12. melléklet szerinti „Értesítés az eljárás folytatásának 

elrendeléséről”, 

h) a 34. sorszám alatti „Ügyészi rendelvény a letartóztatott bv. intézeti befogadására és a 

letartóztatás végrehajtására” elnevezésű formanyomtatványt a 13. melléklet szerinti 

„Ügyészségi rendelvény a letartóztatott bv. intézeti befogadására és a letartóztatás 

végrehajtására”, 

i) a 35. sorszám alatti „Ügyészi rendelvény a letartóztatott IMEI befogadására és 

elmeállapota hosszabb megfigyelésének végrehajtására” elnevezésű formanyomtatványt a 14. 

melléklet szerinti „Ügyészségi rendelvény a letartóztatott IMEI befogadására és elmeállapota 

hosszabb megfigyelésének végrehajtására”, 

j) a 41. sorszám alatti „Idézés büntetés-végrehajtási intézetben előzetes letartóztatásban 

lévő gyanúsított részére” elnevezésű formanyomtatványt a 15. melléklet szerinti „Idézés 

büntetés-végrehajtási intézetben letartóztatásban lévő gyanúsított részére”, 

k) az 50. sorszám alatti „Ügyészi rendelvény a letartóztatott javítóintézeti befogadására és 

a letartóztatás végrehajtására” elnevezésű formanyomtatványt a 16. melléklet szerinti 

„Ügyészségi rendelvény a letartóztatott javítóintézeti befogadására és a letartóztatás 

végrehajtására” 

elnevezésű és tartalmú formanyomtatványra módosítom. 

 

4. Az Fny. 1. számú mellékletében a 15. sorszám alatti „Értesítés gondozónak”, a 17. sorszám 

alatti „Értesítés külföldi hatóságnak”, a 19. sorszám alatti „Értesítés gyanúsítottnak védő 

meghatalmazásáról/kirendeléséről” és a 22. sorszám alatti „Értesítés őrizetbe vételről 

(jegyző)” elnevezésű formanyomtatványokat visszavonom.  

 

5. Az Fny. 1. számú melléklete a következő sorokkal egészül ki:   

 

[Sorsz. Ny.sz. Cím] 

„83. 2003/A Értesítés katona elöljárójának gyanúsításról 

84. 2003/B Értesítés katona elöljárójának őrizetbe vételről 

85. 2004/A 
Idézés a tizennegyedik életévét be nem töltött személynek és a törvényes 

képviselőnek/gondozónak 

86. 2004/B 

Értesítés a tizennegyedik életévét betöltött kiskorú törvényes 

képviselőjének/ gondozójának 

 

6. Az Fny. 1. számú mellékletében  

a) a 10. sorszám alatt az „Ügyészi rendelvény a letartóztatás rendőrségi fogdában történő 

végrehajtásáról” szövegrész helyébe az „Ügyészségi rendelvény a letartóztatás rendőrségi 

fogdában történő végrehajtásáról”, 
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b) a 11. sorszám alatt az „Ügyészi rendelvény bv. intézet részére a letartóztatás 

rendőrségi fogdában történő végrehajtásáról” szövegrész helyébe az „Ügyészségi rendelvény 

bv. intézet részére a letartóztatás rendőrségi fogdában történő végrehajtásáról”, 

c) a 21. sorszám alatt az „Értesítés őrizetbe vételről (hozzátartozó)” szövegrész helyébe 

az „Értesítés őrizetről (a terhelt által megjelölt nagykorú személy)”, 

d) a 25. sorszám alatt a „Határozat az őrizetbe vétel elrendeléséről” szövegrész helyébe a 

„Határozat őrizet elrendeléséről”, 

e) a 26. sorszám alatt a „Határozat az őrizetbe vétel megszüntetéséről” szövegrész 

helyébe a „Határozat őrizet megszüntetéséről”, 

f) a 28. sorszám alatt a „Határozat házkutatás, motozás, lefoglalás elrendeléséről” 

szövegrész helyébe a „Határozat kutatás elrendeléséről”, 

g) a 33. sorszám alatt az „Értesítés a felfüggesztett nyomozás folytatásának 

elrendeléséről” szövegrész helyébe az „Értesítés az eljárás folytatásának elrendeléséről”, 

h) a 34. sorszám alatt az „Ügyészi rendelvény a letartóztatott bv. intézeti befogadására és 

a letartóztatás végrehajtására” szövegrész helyébe az „Ügyészségi rendelvény a letartóztatott 

bv. intézeti befogadására és a letartóztatás végrehajtására”, 

i) a 35. sorszám alatt az „Ügyészi rendelvény a letartóztatott IMEI befogadására és 

elmeállapota hosszabb megfigyelésének végrehajtására” szövegrész helyébe az „Ügyészségi 

rendelvény a letartóztatott IMEI befogadására és elmeállapota hosszabb megfigyelésének 

végrehajtására”, 

j) a 41. sorszám alatt az „Idézés büntetés-végrehajtási intézetben előzetes letartóztatásban 

lévő gyanúsított részére” szövegrész helyébe az „Idézés büntetés-végrehajtási intézetben 

letartóztatásban lévő gyanúsított részére”, 

k) az 50. sorszám alatt az „Ügyészi rendelvény a letartóztatott javítóintézeti befogadására 

és a letartóztatás végrehajtására” szövegrész helyébe az „Ügyészségi 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. 1. számú mellékletének 15., 17., 19. és 22. sorát visszavonom.  

 

 

 

 

 

 

Dr. Nagy Tibor s. k., 

főosztályvezető ügyész 


