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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Új helyen a Központi Nyomozó Főügyészség
Átadta Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a Központi Nyomozó Főügyészség új Könyves Kálmán
körút 38. szám alatti budapesti székházát.
Az ügyészi szervezetnél jelentkező elhelyezési nehézségek miatt 2011-ben úgy döntött a
Legfőbb Ügyészség, hogy az állami tulajdonban lévő Könyves Kálmán körúti volt pénzverde
épületét átalakítják és átköltöztetik az ügyészség egyes szervezeti egységeit.
A katonai ügyészség 2012-es integrációja miatt a Központi Nyomozó Főügyészség létszáma
jelentősen bővült, de egymástól távoli budapesti épületekben működött, amely lassította a
napi munkát. Ezért esett a választás az átépítést követően a Központi Nyomozó
Főügyészségre és annak Budapesti Regionális Osztályára, hogy költözzön a felújított
irodaházba, ahol akár 130 ember is elfér.
A felújított irodaház összesen 370 méter hosszú folyosórendszeréből 84 iroda nyílik. Az
épületben mintegy 120 fő dolgozik: ügyészek, tisztviselők, írnokok, gépkocsivezetők és
fizikai alkalmazottak.
A Központi Nyomozó Főügyészség elődjét, a Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatalt – egy
nagyobb szervezeti reform részeként – Dr. Polt Péter legfőbb ügyész hozta létre 2001. június
1-jén még a Fővárosi Főügyészség részeként. Az Országgyűlés 2006. január 12-én döntött az
önálló Központi Nyomozó Főügyészség megalakításáról. Újabb jelentős szervezeti változás
2012. január 1-jén volt, amikor a katonai ügyészek betagozódtak az ügyészi szervezetbe. A
területi katonai ügyészségek – amelyek Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kaposváron és
Szegeden működtek – a Központi Nyomozó Főügyészség regionális osztályaivá alakultak.
A Központi Nyomozó Főügyészség az egész országra kiterjedő illetékességgel rendelkezik és
hatáskörébe tartozik a mentelmi joggal rendelkező személyek (országgyűlési képviselők,
bírák, ügyészek stb.) által és sérelmére elkövetett bűncselekmények nagy részének, a katonai
bűncselekményeknek, valamint a Legfőbb Ügyészség által a hatáskörébe utalt
büntetőügyeknek a nyomozása, vádemelés estén pedig a bíróság előtt a vád képviseletének
ellátása.

Budapest, 2013. október 7.
Dr. Keresztes Imre
főügyész
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A Könyves Kálmán körút 38. szám alatti épület története
A rendelkezésünkre álló adatok szerint a Központi Nyomozó Főügyészségnek és Budapesti
Regionális Osztályának új Könyves Kálmán körút 38. szám alatti budapesti székhelye
eredetileg a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia huszárlaktanyájának épülete volt. A
Ludovika Akadémia felállításáról 1808-ban döntött az Országgyűlés. 1836-ra elkészült a
főépület és 1872-ben elkezdte működését az Akadémia, amely a magyar katonai felsőoktatás
legmagasabb szintjét képviselte. Itt képezték a hadköteles kort még el nem ért, önkéntes
ifjakat, illetve a ténylegesen szolgáló honvédtisztek is felsőfokú képzést szerezhettek az
intézményben. Nevét Ludovika magyar királynéról, I. Ferenc király harmadik feleségéről
kapta, aki koronázási tiszteletdíjából 50 000 forintot ajánlott fel az Akadémia építésére.

A mostani épület helyén a Ludovika Akadémia huszárlaktanyája és lovas istállója állt egykor.

A környéken a Ludovika Akadémián kívül több katonai intézmény is működött akkoriban. Az
Üllői úton még ma is látható az ismert Kilián-laktanya, az Orczy-kertben pedig barakk-kórház
üzemelt.
A Hungária körút – Üllői út által határolt tömbben található az egykori honvédségi ruharaktár
hatalmas épülete, amelyet aztán 1930-ban ruhagyárrá alakítottak át és ettől kezdve hivatalosan
is katonai és civil ruházat gyártásával foglalkozott. 1958-tól pedig itt működött a Május 1.
Ruhagyár.
A trianoni békeszerződés rendelkezései miatt a körmöcbányai pénzverde az akkori
Csehszlovákiához került, ezért 1924-ben új telephelyet jelöltek ki a Magyar Királyi Állami
Pénzverdének Budapesten az Üllői út - Könyves Kálmán körút sarkán. 1925. augusztus 1-jén
a huszárlaktanya épületeit felhasználva Reich Gusztáv műépítész irányításával elkezdődött az
átépítés. A Pénzverde felszerelését zömében a Körmöcbányai Pénzverő leszerelt gépeiből
állították össze. 1926. március 1-jétől már itt verték a pengőérméket „Bp.” verdejeggyel. A
pengő-rendszer érméi után a II. világháborút követően az Állami Pénzverő Nemzeti Vállalat a
forintot is itt készítette.

A Pénzverő 1992-ben részvénytársasággá alakult a Magyar Nemzeti Bank többségi, majd
1998-tól kizárólagos tulajdonlásával. 2008-ban a Magyar Pénzverő Rt. a Magyar Nemzeti
Bank új Logisztikai Központjába költözött.
A Magyar Pénzverő Rt. felújított és átalakított épületében 2013. szeptembertől a Központi
Nyomozó Főügyészség és Budapesti Regionális Osztálya működik.
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a Könyves Kálmán körúti épület az átalakítás előtt:

az átalakítás után:

