A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály vezetőjének
2/2019. (V. 31.) főov. körlevele
az ügyészségi szolgálati igazolványok és a nyugalmazott ügyészi igazolványok
kiállításával, kezelésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2013. (V. 31.) főov. körlevél
módosításáról
Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdése alapján a
következő körlevelet adom ki:
1. Az ügyészségi szolgálati igazolványok és a nyugalmazott ügyészi igazolványok
kiállításával, kezelésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2013. (V. 31.) főov. körlevél (a
továbbiakban: Körlevél) a következő 21/A. ponttal egészül ki:
„21/A. Az igazolványképet az 5. melléklet szerint kell elkészíteni és kezelni.”
2. A Körlevél a Melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
3. A Körlevél
a) 6. pontjában a „Hang- és képtechnikai Laboratórium (a továbbiakban: Laboratórium)”
szövegrész helyébe a „Hang- és Képtechnikai Csoport (a továbbiakban: HKCS)”,
b) 6. pontjában, 15. pontjának a) és b) alpontjában, 16. pontjában, 19. pontjában, 22.
pontjában az „a Laboratórium” szövegrész helyébe az „a HKCS”,
c) 7. pontjában, 13. pontjában az „a Laboratóriumnak” szövegrész helyébe az „a HKCSnak”,
d) 8. pontjában, 12. pontjában az „A Laboratóriumnak” szövegrész helyébe az „A HKCSnak” és
e) 13. pontjában, 16. pontjában az „A Laboratórium” szövegrész helyébe az „A HKCS”
szöveg lép.
4. Ezt a körlevelet a közzétételét követő hónap 10. napjától kell alkalmazni.
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Melléklet a 2/2019. (V. 31.) főov. körlevélhez
„5. melléklet az 1/2013. (V. 31.) főov. körlevélhez
Az igazolványképre és a kezelésére vonatkozó szabályok
1. Az ügyészségi szolgálati igazolvány kiállításához szükséges fénykép (a továbbiakban:
igazolványkép) nem lehet egy hónapnál régebbi, és készítése során a következő
követelményeknek kell eleget tenni:
a) a szolgálati igazolványra jogosult ügyészségi alkalmazottat (a továbbiakban: ügyészségi
alkalmazott) vállvonalig, egyszínű fehér vagy világos – szürke vagy kék – háttér előtt
ábrázolja,
b) a fej fedetlen és a kép középpontjában van,
c) az arc egyenletesen megvilágított, árnyékmentes, az arckifejezés érzelmeket nem tükröz,
a szem egyenesen előre, a kamerába néz,
d) az ügyészségi alkalmazott az éleslátáshoz szükséges, állandó viseletre előírt szemüveget
viseli, azonban más szemüveget (pl. napszemüveget) nem visel,
e) a fénykép semmilyen módon (pl. szűrővel, retusálással) nem módosított,
f) a katonai rendfokozattal rendelkező ügyészségi alkalmazottat a Magyar Honvédség
Öltözködési Szabályzatának kiadásáról szóló 9/2005. (III. 30.) HM rendelet szerinti
köznapi öltözetben, a megfelelő rendfokozattal, de fedetlen fővel ábrázolja.
2. A digitális igazolványkép az 1. pontban említett követelményeken kívül:
a) „jpg” kiterjesztésű file formátumban készül,
b) elektronikus levélben az ügyészség belső elektronikus levelező rendszere útján, az
ig.szemtovig@mku.hu e-mail címre érkezik,
c) file elnevezésként az ábrázolt ügyészségi alkalmazott személyazonosító okmánya
szerinti nevét tartalmazza,
d) 2–5 Mb méretű.
3. A papíralapú igazolványkép az 1. pontban említett követelményeken kívül:
a) 3,5×4,5 cm méretű,
b) fényes (nem raszteres) fotópapírra készül,
c) a hátoldalán tartalmazza az ábrázolt ügyészségi alkalmazott személyazonosító okmánya
szerinti nevét,
d) az adatlap mellékleteként, sérülésmentesen, zárt borítékban érkezik a Főosztályra.
4. Az adatlapot ellenőrző személyügyi ügyintéző a felelős azért, hogy a Főosztályra
megküldött igazolványkép a szolgálati igazolványra jogosult ügyészségi alkalmazottat
ábrázolja.”

