A Közérdekvédelmi Főosztály vezetőjének
2/2017. (III. 31.) főov. körlevele
az ügyészség közérdekvédelmi feladatainak ellátása során irányadó felterjesztési
kötelezettségről

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdése, valamint az
ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.)
11. §-a alapján a következő körlevelet adom ki:
1. Az alárendelt ügyészség a benyújtással egyidejűleg köteles a felettes ügyészséghez
felterjeszteni a felhívás, a perelhárító kiadmány, a cégtörvényességi felügyeleti eljárás
kezdeményezés, a kereset, a fellebbezés, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 59. §-a, 68/B. §-a és
71/E. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény 49. §-a szerinti nemperes eljárás kezdeményezése iránti indítvány, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. §-ának (2) bekezdése
alapján a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése érdekében tett intézkedés
egy példányát. A felhívások közül nem kell felterjeszteni a szabálysértési ügyben benyújtott
felhívásokat.
2. A főügyészség a Legfőbb Ügyészséghez felterjeszti a járási, járási szintű ügyészség által
benyújtott keresetet. A főügyészség a szabálysértési ügyben a bíróság előtti fellépés egy
példányát is felterjeszti, ha álláspontja szerint a jogalkalmazó szervek eltérő gyakorlata látszik
megállapíthatónak. A főügyészség a felterjesztéssel érintett ügyben hozott bírósági döntéseket is
továbbítja a Legfőbb Ügyészségre.
3. Az Ut. 59/A. §-ának (7) bekezdésében meghatározott felterjesztési kötelezettség alá eső
szabálysértési ügyben a bíróság döntését is meg kell küldeni a felettes ügyészséghez.
Szabálysértési ügyben a perújítási kérelmet elutasító bírósági végzés ellen bejelentett jogorvoslati
kérelmet, illetve az annak elbírálásáról hozott bírósági határozatot is fel kell terjeszteni a felettes
ügyészséghez.
4. A kiadással egyidejűleg a Legfőbb Ügyészséghez fel kell terjeszteni a külső szerv
megkeresésére adott szabálysértési és közigazgatási tárgyú állásfoglalást. A felterjesztéshez
mellékelni kell a megkeresést és a releváns házi iratok másolatát. A járási és a járási szintű
ügyészségek a felterjesztést a szolgálati út betartásával teljesítik, a főügyészség az állásfoglalást
véleményezi.
5. Az 1-4. pontban foglaltak a más irányító intézkedésben szabályozott felterjesztési
kötelezettséget nem érintik.
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6. Ezt a körlevelet a közzétételét követő naptól kell alkalmazni, egyidejűleg az ügyészség
közérdekvédelmi feladatainak ellátása során irányadó felterjesztési kötelezettségről szóló 5/2015.
(VI. 30.) főov. körlevelet visszavonom.
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