LIV. ÉVFOLYAM

ÁRA: 575 Ft

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG
HIVATALOS LAPJA

1. SZÁM

BUDAPEST,
2006. január 31.

TARTALOM
Oldal

2006. évi VII. törvény a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló
1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi
LXXX. törvény módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oldal

2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. körlevél a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról (A módosítással
egységes szerkezetbe foglalt szöveg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÖRVÉNYEK

44

1

SZEMÉLYI HÍREK

UTASÍTÁSOK
1/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság helyi ügyészségeirõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás az ügyészségek illetékességi területérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége
szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ
utasítás módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a közérdekû adatok szolgáltatásáról
25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége
szervezetérõl és mûködésérõl (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2006. február 1-jétõl hatályos szöveg). . . . . .

Kinevezések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Kinevezés módosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áthelyezések, kinevezések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Áthelyezések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Megbízások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirendelések, megbízások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Szolgálati viszony megszûnések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Halálozások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igazolvány érvénytelenítése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45
45
46
46
46
46
46
46
46

17

KÖZLEMÉNYEK

KÖRLEVELEK
3/2005. (ÜK. 2006/1.) LÜ h. körlevél a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló
2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. körlevél módosításáról . . . . . . . . . .

A 2006. február 1-jén hatályos irányító intézkedések jegyzéke. .
47
Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére . . . . . . . . . . . . . . .
57
Tárgy- és számmutató az Ügyészségi Közlöny 2005. évi évfolya44
mához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mell.

TÖRVÉNYEK
[Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok érdekében az
2006. évi VII.
ügyész
ség]
törvény
„j)
tel
jesíti a Magyar Köztársaságnak a Eurojustban való
a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló
rész
vé
te
lével kapcsolatos feladatokat.”
1972. évi V. törvény, valamint az ügyészségi szolgálati
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
(2) Az Ütv. 18. § (1) bekezdés c)–d) pontjai helyébe a
1994. évi LXXX. törvény módosításáról*
következõ rendelkezések lépnek:
(A Magyar Köztársaság ügyészi szervei)
„c) a fõügyészségek;
1. § (1) A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló
d) a helyi ügyészségek;”
1972. évi V. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 3. § (2) bekezdése a következõ új j) ponttal egészül ki:
(3) Az Ütv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyben a § a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki:
* A törvényt az Országgyûlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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„(2) Az ügyészségi nyomozás, továbbá indokolt esetben
más ügyészségi feladatok ellátására önálló helyi ügyészség vagy önálló fõügyészség létesíthetõ.
(3) Az ügyészség tudományos, kutató és képzési szerve
az Országos Kriminológiai Intézet.”
2. § Az Ütv. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„19. § (1) A fellebbviteli fõügyészségek felsorolását
e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.
(2) A fõügyészségek felsorolását e törvény 2. számú
melléklete tartalmazza.
(3) A területi katonai ügyészségek felsorolását e törvény 3. számú melléklete tartalmazza.
(4) A legfõbb ügyész javaslatot tehet az Országgyûlés
illetékes bizottságának e törvény 1–3. számú mellékleteinek módosítására.
(5) Az ügyészség illetékességét általában annak a bíróságnak az illetékessége határozza meg, amely mellett mûködik.
(6) Az ügyészség szervezetét, mûködését és illetékességét, valamint a helyi ügyészségek felsorolását a legfõbb
ügyész utasítással szabályozza. Az utasítást a Magyar
Közlönyben közleményként közzé kell tenni.”
3. § Az Ütv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A fellebbviteli fõügyészség élén fellebbviteli fõügyész, a fõügyészség élén fõügyész, az ügyészség élén
vezetõ ügyész, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség élén fellebbviteli vezetõ ügyész, a területi katonai ügyészség élén
vezetõ ügyész áll.”
4. § Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.)
3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ügyészségi alkalmazottak tanácsa (a továbbiakban:
alkalmazotti tanács) mûködik:]
„c) a fõügyészségeken, az alárendelt helyi ügyészségekre is kiterjedõ hatáskörrel;”
5. § Az Üsztv. 8. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az irányítása alá tartozó ügyészi szervezet összügyészi
értekezletét)
„c) a fõügyész,”
(hívja össze.)
6. § (1) Az Üsztv. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Katonai Fõügyészség a Legfõbb Ügyészségen
mûködõ szakmai kollégiumokban, a Katonai Fellebbviteli
Ügyészség a budapesti székhelyû fellebbviteli fõügyészségen mûködõ szakmai kollégiumokban, a katonai ügyészségek a székhelyükön mûködõ fõügyészségek szakmai kollé-

1. szám

giumaiban, a budapesti székhelyû katonai ügyészség ügyészei pedig a fõvárosi illetékességû fõügyészség szakmai
kollégiumaiban vesznek részt. A fõügyészségen mûködõ
szakmai kollégiumoknak tagjai az alárendelt helyi ügyészségeken szolgálatot teljesítõ ügyészek is. A katonai ügyészséget vezetõ ügyész tanácskozási joggal részt vehet az illetékességi területén mûködõ fõügyészségek szakmai kollégiumainak ülésein.”
(2) Az Üsztv. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A (3)–(4) bekezdésben meghatározott jogkört a
budapesti székhelyû fellebbviteli fõügyészség esetében
a fellebbviteli fõügyész a fellebbviteli vezetõ ügyésszel,
a katonai ügyészség székhelyén mûködõ fõügyészség esetében pedig a fõügyész a katonai ügyészséget vezetõ
ügyésszel, a fõvárosi illetékességû fõügyészség fõügyésze
pedig a budapesti székhelyû katonai ügyészség vezetõ
ügyészével egyetértésben gyakorolja.”
7. § (1) Az Üsztv. 16. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Magasabb vezetõ állású ügyész:)
„j) a fõügyészhelyettes;”
(2) Az Üsztv. 16. § (3) bekezdés d) és f) pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
(Vezetõ állású ügyész:)
„d) a fõügyészségi osztályvezetõ ügyész;
f) a fõügyészségi csoportvezetõ ügyész;”
8. § (1) Az Üsztv. 20. § (1) bekezdése a következõ új
j) ponttal egészül ki:
(A legfõbb ügyész megbízatása megszûnik:)
„j) választójogának elvesztésével.”
(2) Az Üsztv. 20. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A (2), a (4) és a (6) bekezdésben említett munkáltatói intézkedést az újonnan megválasztott legfõbb ügyész,
ennek hiányában a legfõbb ügyész helyettes teszi meg.
A volt legfõbb ügyészt a Legfõbb Ügyészségen vagy kérésére alacsonyabb szintû ügyészségen más – lehetõleg
vezetõ – ügyészi munkakörbe kell áthelyezni. A volt legfõbb ügyészt áthelyezése esetén „címzetes legfõbb
ügyészségi fõtanácsos” cím és a beosztási pótlékon kívül
– választása szerint – a legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ ügyész vezetõi pótlékával azonos összegû címpótlék
vagy az új munkakörére megállapított vezetõi pótlék illeti
meg. A volt legfõbb ügyész fizetési fokozatba sorolását az
áthelyezés nem érinti.”
(3) Az Üsztv. 20. §-a a következõ új (11) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) Ha a legfõbb ügyész megbízatása az (1) bekezdés
j) pontja alapján szûnik meg, ennek tényét a köztársasági
elnök állapítja meg.”
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9. § (1) Az Üsztv. 21. § (1) bekezdése a következõ új
j) ponttal egészül ki:
(A legfõbb ügyész helyettes megbízatása megszûnik:)
„j) választójogának elvesztésével.”
(2) Az Üsztv. 21. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) A (3) és (5) bekezdésben említett munkáltatói intézkedést a legfõbb ügyész teszi meg. A volt legfõbb
ügyész helyettest a Legfõbb Ügyészségen vagy kérésére
alacsonyabb szintû ügyészségen más – lehetõleg vezetõ –
ügyészi munkakörbe kell áthelyezni. A volt legfõbb
ügyész helyettest áthelyezése esetén „címzetes legfõbb
ügyészségi fõtanácsos” cím és a beosztási pótlékon kívül –
választása szerint – a legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ-helyettes ügyész vezetõi pótlékával azonos összegû
címpótlék vagy az új munkakörére megállapított vezetõi
pótlék illeti meg. A volt legfõbb ügyész helyettes fizetési
fokozatba sorolását az áthelyezés nem érinti.”
(3) Az Üsztv. 21. §-a a következõ új (10) bekezdéssel
egészül ki:
„(10) Ha a legfõbb ügyész helyettes megbízatása az
(1) bekezdés i)–j) pontja alapján szûnik meg, ennek tényét
a köztársasági elnök állapítja meg.”
10. § Az Üsztv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A legfõbb ügyész, illetõleg a katonai fõügyész kinevezési jogkörébe tartozó vezetõi kinevezés határozatlan
idõre szól, és az indokolás nélkül bármikor visszavonható.
A vezetõi kinevezés visszavonása elõtt ki kell kérni az
ügyészi tanács véleményét.”
11. § (1) Az Üsztv. 25. § (1) bekezdése a következõ új
j) ponttal egészül ki:
(A legfõbb ügyész ügyészségi szolgálati viszonya megszûnik:)
„j) választójogának elvesztésével.”
(2) Az Üsztv. 25. § (2) bekezdése a következõ új
i)–j) pontokkal egészül ki:
(A legfõbb ügyész helyettes ügyészségi szolgálati viszonya megszûnik:)
„i) a megállapítás napjával, ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a
vagyonnyilatkozatban szándékosan lényeges adatot, tényt
valótlanul közöl, avagy a vagyonnyilatkozatát és a személyes adat kezelésére felhatalmazó nyilatkozatát visszavonja;
j) választójogának elvesztésével.”
12. § Az Üsztv. 26. §-a a következõ új o) ponttal egészül ki:
(A legfõbb ügyész által kinevezett ügyész ügyészségi
szolgálati viszonya megszûnik:)
„o) választójogának elvesztésével.”
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13. § Az Üsztv. a következõ új 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § Ha a legfõbb ügyész által kinevezett ügyész
szolgálati viszonya a 26. § o) pontja alapján szûnik meg,
ennek tényét a legfõbb ügyész állapítja meg.”
14. § (1) Az Üsztv. 46/H. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha az ügyészt ügyészségi érdekbõl alacsonyabb
szintû ügyészséghez helyezik át, korábbi beosztási pótlékára, illetõleg címére és a címmel járó pótlékra továbbra is
jogosult, valamint a korábbi szolgálati helye szintjének
megfelelõ munkaköri elnevezést a továbbiakban is használhatja. Ügyészségi érdeknek minõsül, ha az ügyészt alacsonyabb szintû ügyészségen vezetõnek nevezik ki, valamint ha a 22. § (2) vagy (4) bekezdésében, illetve 28. §
(1) bekezdésének a)–b) pontjában említett okból alacsonyabb szintû ügyészségre helyezik át.”
(2) Az Üsztv. 46/H. § (5) bekezdésének elsõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Alacsonyabb szintû ügyészségre történõ kirendelés
esetén az ügyész beosztási pótléka nem változik, illetõleg
címét és a címmel járó pótlékát megtartja, valamint a
korábbi szolgálati helye szintjének megfelelõ munkaköri
elnevezést a továbbiakban is használhatja.”
15. § Az Üsztv. a következõ új 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § A külön törvényben meghatározottakon kívül
az ügyészségi alkalmazottak számára munkaszüneti napnak minõsül az Ügyészég Napjaként minden év június
10-e, amely megemlékezés az elsõ magyar ügyészi törvény, az 1871. évi XXXIII. törvénycikk kihirdetésérõl.”
16. § (1) E törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Üsztv.
20. § (2), (4) és (6) bekezdésében, 21. § (3) és (5) bekezdésében, 22. § (3) bekezdésében, valamint a 94/A. § (2) bekezdésében a „korábbi” szövegrész helyébe a „volt” szöveg, 20. § (10) bekezdésének „d)–i) pontjaiban” szövegrésze helyébe a „d)–j) pontjaiban” szöveg, 21. § (9) bekezdésének „c)–h) pontjaiban” szövegrésze helyébe a „c)–j)
pontjaiban” szöveg, 46/I. § (3) bekezdésében a „nagyobb
helyi ügyészségnek minõsül a megyei fõügyészség székhelyén mûködõ helyi ügyészség, továbbá az a helyi
ügyészség,” szövegrész helyébe „az az ügyészség minõsül
nagyobb helyi ügyészségnek” szöveg, a bûnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999.
évi LXXXV. törvény 18. § d) pontjában a „megyei fõügyészség, a Fõvárosi Fõügyészség” szövegrész helyébe a
„fõügyészség” szöveg lép.
(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról
szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 64. § (1) bekezdésének „megyei (fõvárosi)” szövegrésze;

4

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

b) az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 59. § (1) és (4) bekezdése;
c) a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. tör vény (Ütv.) mó do sí tá sá ról szóló 1989. évi
XLVI. törvény 1. §-a, 8. §-a, 10. §-a, 16. §-a, 18. § (3) bekezdése, valamint melléklete;
d) a he lyi ön kor mány za tok ról szóló 1990. évi
LXV. törvény 115. § (1) bekezdése;
e) a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati eljárás megteremtésérõl szóló 1992. évi LXVIII.
törvény 31. § d) pontja;
f) az Üsztv. 50/A. § (4) bekezdésének második mondata, 101. § (2) bekezdése, 104. § (1)–(2) bekezdése,
106. §-a, 109. §-a, 111. § (1)–(2) bekezdése, továbbá az
50/E. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 2. számú mellékletének 4., 7. és 9. pontjaiban a „megyei”, 10. pontjában, továbbá a 7. számú melléklet 4–6. pontjaiban a „megyei, fõvárosi” szövegrész;
g) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 81. §-a;
h) az adóazonosító jel, a Társadalombiztosítási Azonosító Jel és a személyi azonosító használatával kapcsolatos
törvények módosításáról szóló 1996. évi LXVI. törvény
41. § (7) bekezdése;
i) a Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXX. törvény
2. §-a, 3. § (2) bekezdése, 5. §-a, 8. § (3) bekezdés a) pontja;
j) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról szóló 1997. évi LXXI. törvény 6. § (2) bekezdése,
7. § (2) bekezdése, 24. §-a, 27–29. §-a, 43. §-a, 50. §-a,
59. §-a, 62. §-a, 74. §-a, valamint 5. számú melléklete;
k) a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
30. § (3) bekezdésének, 176. § (1) bekezdésének és 475. §
(1) bekezdésének „megyei” szövegrésze, valamint 601. §
(1) bekezdésének elsõ mondata;
l) a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
42. §-ának „megyei (fõvárosi)” szövegrésze;
m) az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi
területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról
szóló 1999. évi CX. törvény 157. §-a;
n) a Mun ka Tör vény köny vé rõl szóló 1992. évi
XXII. tör vény, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi
LXXX. tör vény mó do sí tá sá ról szóló 2000. évi
XXXIII. törvény 20. §-a;
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o) a Mun ka Tör vény köny vé rõl szóló 1992. évi
XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggõ törvények
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2001. évi
XVI. törvény 28. § (7) bekezdése;
p) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szóló
1972. évi V. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról
és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX.
törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szóló
2001. évi XXXI. törvény 6. § (4) bekezdése, 10. §-a,
17. §-a, 19. §-a és 30. § (3) bekezdése;
q) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXVI. törvény 91. § (3) bekezdése;
r) a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról szóló 2002. évi I. törvény 308. § (1) bekezdés
c) pontja;
s) az ítélõtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megállapításáról
szóló 2002. évi XXII. törvény 5. § (2) bekezdése;
t) a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségveté sé nek 2002. évi vég re haj tá sá ról szóló 2003. évi
XCV. törvény 34. § (1) bekezdése;
u) az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes
törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon
kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 148. §
(2) bekezdés b) pontja;
v) a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 209. §-a.
(4) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg az Ütv. az
e törvény 1–3. számú melléklete szerinti 1–3. számú melléklettel egészül ki.
17. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
1997. évi LXVII. törvény 117. § (1) bekezdésének második mondata.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. számú melléklet
a 2006. évi VII. törvényhez
,,1. számú melléklet
az 1972. évi V. törvényhez”
A Magyar Köztársaság fellebbviteli fõügyészségei:
1. Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészség,
2. Debreceni Fellebbviteli Fõügyészség,
3. Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség,
4. Pécsi Fellebbviteli Fõügyészség,
5. Szegedi Fellebbviteli Fõügyészség.”

1. szám

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY
2. számú melléklet
a 2006. évi VII. törvényhez
,,2. számú melléklet
az 1972. évi V. törvényhez”

A Magyar Köztársaság fõügyészségei:
1. Baranya Megyei Fõügyészség,
2. Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség,
3. Békés Megyei Fõügyészség,
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség,
5. Csongrád Megyei Fõügyészség,
6. Fejér Megyei Fõügyészség,
7. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség,
8. Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség,
9. Heves Megyei Fõügyészség,
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészség,
11. Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészség,
12. Nógrád Megyei Fõügyészség,
13. Pest Megyei Fõügyészség,
14. Somogy Megyei Fõügyészség,
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség,
16. Tolna Megyei Fõügyészség,
17. Vas Megyei Fõügyészség,
18. Veszprém Megyei Fõügyészség,
19. Zala Megyei Fõügyészség,
20. Fõvárosi Fõügyészség,
21. Központi Nyomozó Fõügyészség.”

3. számú melléklet
a 2006. évi VII. törvényhez
,,3. számú melléklet
az 1972. évi V. törvényhez”
A Magyar Köztársaság területi katonai ügyészségei:
1. Budapesti Katonai Ügyészség,
2. Debreceni Katonai Ügyészség,
3. Gyõri Katonai Ügyészség,
4. Kaposvári Katonai Ügyészség,
5. Szegedi Katonai Ügyészség.”

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Jelen törvényjavaslat (a továbbiakban: Javaslat) célja a
Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvénynek (a továbbiakban: Ütv.) és ügyészségi szolgálati
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi
LXXX. törvénynek (a továbbiakban: Üsztv.) részleges, az
ügyészségi szervezetrendszert és az ügyészségi vezetõk
jogállását érintõ felülvizsgálata. A Javaslatban szereplõ
szervezeti módosítások – az ügyészségi nyomozó hivatalok önálló ügyészségekké, illetve központi nyomozó fõügyészséggé szervezése – az 1998. évi XIX. törvénnyel
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megállapított új büntetõeljárási kódex (a továbbiakban:
Be.) által átalakított feladatrendnek jobban megfelelõ
szervezet kialakítását célozzák, míg az Üsztv. módosítása
az ügyészségi vezetõi megbízatás megszûnésének szabályait bõvíti ki. A Javaslat elfogadása hozzájárulhat az
ügyészi nyomozási és vádhatósági tevékenység korszerûbb és hatékonyabb ellátásához, és ezzel elõsegíti a jogbiztonság erõsítését is.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
Az 1-3. §-hoz
A új Be. a büntetõ igazságszolgáltatás hatékony és koherens mûködésének új rendszerét hozta létre. A változások érintik az ügyészségi nyomozás rendszerét is, amelyek
a következõkkel jellemezhetõk: egyrészt az ügyészség
nem nyomozó hatóság, hanem a nyomozó hatóságokat irányító közvádló, másrészt az ügyész nyomozása ezért nem
felügyelhetõ, harmadrészt amikor az ügyész nyomoz, a
vádelõkészítést ügyészi minõségben maga teljesíti, negyedrészt közvádlóként megilleti a vádemelés, illetõleg a
vádképviselet joga, s ezért valójában a hagyományos értelemben vett ügyészi szerepet a vádelõkészítéssel kibõvítve
végzi.
Az ügyészi nyomozás az ügyészi tevékenység olyan
szakterülete, amelyben a vádelõkészítés egyik eleme, a saját nyomozás nyomatékosabb szerepet kap; a nyomozó
ügyészeknek megyei, illetõleg helyi bírósági hatáskörbe
tartozó ügyeket egyaránt nyomozniuk kell. Az ügyészi
nyomozást is teljesítõ ügyészeket tehát ügyészi mivoltuk
hangsúlyozásával kell a testületbe integrálni. Az integráció legcélszerûbb módja a fõügyészségi nyomozó hivatalok nyomozó ügyészségekké való átalakítása. A megyei
(fõvárosi) illetékességgel eljáró nyomozó ügyészségeket a
megyeszékhelyi városi ügyészségek mellett önálló
ügyészségként kell megszervezni.
A Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal eddigi mûködése igazolta a felállításához fûzött várakozásokat, s az
eddig is országos illetékességgel eljáró hivatalt – figyelemmel a Be. szabályaira – önálló fõügyészséggé indokolt
átszervezni. Emellett az ellátandó ügyek mennyiségére tekintettel célszerû az ügyészi közigazgatási jogi tevékenységnek a fõvárosban és lehetõség szerint a megyékben
egyetlen új – kizárólag ezzel foglalkozó – ügyészségbe való összevonása.
Mindezek az Ütv. módosítását igénylik, miután az jelenleg csak megyei fõügyészségekrõl és Fõvárosi Fõügyészségrõl, illetõleg helyi (a megyékben városi, a fõvárosban kerületi) ügyészségekrõl szól. Az így meghatározott szervezeti rendszerbe nem illeszthetõ a nyomozó
ügyészség kategóriája. A Javaslat ezért egységesen
ügyészségekrõl és fõügyészségekrõl szól.
E szervezeti változtatásokkal összefüggésben indokolt
javaslatot tenni az ügyészségi szervek alapításával és ille-
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tékességük megállapításával kapcsolatos köztársasági elnöki hatáskör kiváltására. Az Ütv. 1989 decemberében
megállapított 19. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés
szerint „ügyészi szerv létesítését, megszüntetését és székhelyének áthelyezését a legfõbb ügyész elõterjesztésére a
köztársasági elnök rendeli el”. Az Ütv. ezen rendelkezése
alkotmányellenes, mivel normatív aktus kibocsátására jogosítja fel a köztársasági elnököt, holott ilyen hatásköre az
államfõnek minõsített idõszakon kívül nincsen. E helyzet
megszüntetése érdekében a Javaslat a fellebbviteli fõügyészségek, a fõügyészségek és a területi katonai ügyészségek felsorolását az Ütv. mellékletébe illeszti, míg a helyi
ügyészségek felsorolásáról a legfõbb ügyész utasítása rendelkezne.
Ezen kívül a módosítás az ügyészségre telepíti a 2002.
február 28-i, a súlyos bûncselekmények elleni fokozott
küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló tanácsi
határozat alapján a Magyar Köztársaság által ellátandó feladatok teljesítését.

A 4-7. §-hoz
A Javaslat az Üsztv.-nek az ügyészi szervezeten belül
mûködõ szakmai testületekre, az alkalmazottak jogállására vonatkozó rendelkezéseit a szervezeti változtatásokkal
összhangban pontosítja, amely arra tekintettel szükséges,
hogy az Üsztv. az ügyészi szervezet jelenlegi felépítéséhez
igazodva szabályozza e kérdéseket.

A 8-9. és 11-14. §-hoz
A magyar jogfejlõdés során minden esetben irányadó
volt, hogy a bírák és az ügyészek, valamint más bírósági és
ügyészségi alkalmazottak jogállásának a szabályozása – a
két igazságszolgáltatási szervezet sajátosságai által indokolt eltérések kivételével – azonos vagy legalábbis hasonló legyen. Az elmúlt több mint száz év során a jogalkotás
ezt a szabályozási elvet töretlenül megtartotta.
Ezt az elvet követve a Javaslat hasonló jogi helyzetet teremt a két szervezet csúcsán álló vezetõknél e tisztségük
megszûnésével összefüggõ áthelyezés esetére. Biztosítja,
hogy ha a volt legfõbb ügyész, illetõleg helyettesei az
ügyészség szervezetén belül kívánnak maradni, akkor a
Legfõbb Ügyészségen vagy kérésükre alacsonyabb szintû
ügyészségen más – lehetõleg vezetõ – ügyészi munkakörbe való áthelyezés mellett méltányos illetményre legyenek
jogosultak. Az ügyészségi vezetõk mellett minden ügyész
jogállását érintõ pontosítás, hogy a megbízatás megszûnésének okai kiegészülnének a választójog elvesztésével,
összhangban azzal, hogy a választójog fennállása esetükben kinevezési feltétel. Hasonló jellegû korrekció valósulna meg a legfõbb ügyész helyettes megbízatásának a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása miatti
megszûnése tekintetében.

1. szám
A 10. §-hoz

Az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportja
(GRECO), amelynek a Magyar Köztársaság is részese, a
Magyarországról szóló 2003. évi országjelentésében –
több más, azóta teljesített ajánlás mellett – ajánlást fogalmazott meg az ügyészségek, elsõsorban a nyomozó hivatalok vezetõi elmozdíthatóságának további garanciákhoz
kötése érdekében. A GRECO országjelentésének ténymegállapító része az ügyészségi vezetõk indokolás nélküli
leválthatóságát, illetve az ügyészségi szakmai testületek
beleszólási jogának hiányát kifogásolja.
Miután a GRECO ajánlása – a korrupcióellenes fellépés
érdekében – tartalmilag megfelel az ügyészség szakmaiságának erõsítéséhez fûzõdõ érdeknek is, indokolt az ajánlás
teljesítése oly módon, hogy az érdemben ne sértse az
ügyészség hierarchikus irányítását. Erre tekintettel az
Üsztv. Javaslat szerinti módosítása tartalmazza a kért garanciákat. A módosítás az ügyészségi vezetõi kinevezés
visszavonását továbbra sem köti indokoláshoz, ugyanakkor garanciaként az ügyészi tanács véleményének kikérését teszi kötelezõvé.

A 15. §-hoz
A Javaslat a bírák jogállására vonatkozó szabályozás
helyett a közszolgálati jogból merít szabályozási mintát,
amikor a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 71/A. §-a szerinti Köztisztviselõk Napjához hasonlóan munkaszüneti nappá nyilvánítja az ügyészségi szolgálati viszonyban állók számára az Ügyészség
Napjaként minden év június 10-ét. A dátum megemlékezés az elsõ magyar ügyészi törvény, a királyi ügyészségrõl
szóló 1871. évi XXXIII. törvénycikk kihirdetésérõl.

A 16-17. §-hoz
A Javaslat záró rendelkezésében a hatálybalépés rendezése és a teljes rendelkezések megállapítását nem igénylõ
szövegpontosítások mellett elvégzi a két módosítással
érintett törvény korábbi módosításai tekintetében felmerült hatályon kívül helyezéseket is.
A Javaslat az Üsztv., illetve a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (Bjt.) tekintetében megszüntetné a ruházati költségtérítés felhasználásának számlával történõ igazolására vonatkozó kötelezettséget, mert a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 5.6. pontja
alapján a bírót, az igazságügyi alkalmazottat, valamint az
ügyészségi alkalmazottat törvény elõírása alapján megilletõ ruházati költségtérítés 2004. január 1-jétõl adómentes.
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UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész
1/2006. (ÜK. 1.) LÜ
utasítása
a Magyar Köztársaság helyi ügyészségeirõl
A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõ utasítást
adom ki:
1. §
A Magyar Köztársaság helyi ügyészségei a következõk:
1. Baranya megye
Komlói Városi Ügyészség,
Mohácsi Városi Ügyészség,
Pécsi Városi Ügyészség,
Siklósi Városi Ügyészség,
Szigetvári Városi Ügyészség,
Pécsi Nyomozó Ügyészség.
2. Bács-Kiskun megye
Bajai Városi Ügyészség,
Kalocsai Városi Ügyészség,
Kecskeméti Városi Ügyészség,
Kiskõrösi Városi Ügyészség,
Kiskunfélegyházi Városi Ügyészség,
Kiskunhalasi Városi Ügyészség,
Kunszentmiklósi Városi Ügyészség,
Kecskeméti Nyomozó Ügyészség.
3. Békés megye
Battonyai Városi Ügyészség,
Békéscsabai Városi Ügyészség,
Békési Városi Ügyészség,
Gyulai Városi Ügyészség,
Orosházi Városi Ügyészség,
Szarvasi Városi Ügyészség,
Szeghalmi Városi Ügyészség,
Gyulai Nyomozó Ügyészség.
4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Encsi Városi Ügyészség,
Kazincbarcikai Városi Ügyészség,
Mezõkövesdi Városi Ügyészség,
Miskolci Városi Ügyészség,
Ózdi Városi Ügyészség,
Sátoraljaújhelyi Városi Ügyészség,
Szerencsi Városi Ügyészség,
Szikszói Városi Ügyészség,
Tiszaújvárosi Városi Ügyészség,
Miskolci Nyomozó Ügyészség.

5. Csongrád megye
Csongrádi Városi Ügyészség,
Hódmezõvásárhelyi Városi Ügyészség,
Makói Városi Ügyészség,
Szegedi Városi Ügyészség,
Szentesi Városi Ügyészség,
Szegedi Nyomozó Ügyészség.
6. Fejér megye
Bicskei Városi Ügyészség,
Dunaújvárosi Városi Ügyészség,
Sárbogárdi Városi Ügyészség,
Székesfehérvári Városi Ügyészség,
Székesfehérvári Nyomozó Ügyészség.
7. Gyõr-Moson-Sopron megye
Gyõri Városi Ügyészség,
Mosonmagyaróvári Városi Ügyészség,
Soproni Városi Ügyészség,
Gyõri Nyomozó Ügyészség.
8. Hajdú-Bihar megye
Berettyóújfalui Városi Ügyészség,
Debreceni Városi Ügyészség,
Hajdúböszörményi Városi Ügyészség,
Hajdúszoboszlói Városi Ügyészség,
Püspökladányi Városi Ügyészség,
Debreceni Nyomozó Ügyészség.
9. Heves megye
Egri Városi Ügyészség,
Füzesabonyi Városi Ügyészség,
Gyöngyösi Városi Ügyészség,
Hatvani Városi Ügyészség,
Hevesi Városi Ügyészség,
Egri Nyomozó Ügyészség.
10. Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jászberényi Városi Ügyészség,
Karcagi Városi Ügyészség,
Kunszentmártoni Városi Ügyészség,
Mezõtúri Városi Ügyészség,
Szolnoki Városi Ügyészség,
Tiszafüredi Városi Ügyészség,
Szolnoki Nyomozó Ügyészség.
11. Komárom-Esztergom megye
Esztergomi Városi Ügyészség,
Komáromi Városi Ügyészség,
Tatabányai Városi Ügyészség,
Tatai Városi Ügyészség,
Tatabányai Nyomozó Ügyészség.
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12. Nógrád megye
Balassagyarmati Városi Ügyészség,
Pásztói Városi Ügyészség,
Salgótarjáni Városi Ügyészség,
Salgótarjáni Nyomozó Ügyészség.
13. Pest megye
Budakörnyéki Ügyészség
Budaörsi Városi Ügyészség,
Ceglédi Városi Ügyészség,
Dabasi Városi Ügyészség,
Dunakeszi Városi Ügyészség,
Gödöllõi Városi Ügyészség,
Monori Városi Ügyészség,
Nagykátai Városi Ügyészség,
Nagykõrösi Városi Ügyészség,
Ráckevei Városi Ügyészség,
Szentendrei Városi Ügyészség,
Váci Városi Ügyészség,
Pestvidéki Nyomozó Ügyészség.
14. Somogy megye
Barcsi Városi Ügyészség,
Fonyódi Városi Ügyészség,
Kaposvári Városi Ügyészség,
Marcali Városi Ügyészség,
Nagyatádi Városi Ügyészség,
Siófoki Városi Ügyészség,
Kaposvári Nyomozó Ügyészség.
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Fehérgyarmati Városi Ügyészség,
Kisvárdai Városi Ügyészség,
Mátészalkai Városi Ügyészség,
Nyírbátori Városi Ügyészség,
Nyíregyházi Városi Ügyészség,
Vásárosnaményi Városi Ügyészség,
Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség.
16. Tolna megye
Bonyhádi Városi Ügyészség,
Dombóvári Városi Ügyészség,
Paksi Városi Ügyészség,
Szekszárdi Városi Ügyészség,
Tamási Városi Ügyészség,
Szekszárdi Nyomozó Ügyészség.
17. Vas megye
Körmendi Városi Ügyészség,
Kõszegi Városi Ügyészség,
Sárvári Városi Ügyészség,
Szombathelyi Városi Ügyészség,
Szombathelyi Nyomozó Ügyészség.
18. Veszprém megye
Ajkai Városi Ügyészség,

1. szám

Pápai Városi Ügyészség,
Tapolcai Városi Ügyészség,
Veszprémi Városi Ügyészség,
Veszprémi Nyomozó Ügyészség.
19. Zala megye
Keszthelyi Városi Ügyészség,
Lenti Városi Ügyészség,
Nagykanizsai Városi Ügyészség,
Zalaegerszegi Városi Ügyészség,
Zalaegerszegi Nyomozó Ügyészség.
20. Budapest
Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség,
Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség,
Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti IX. Kerületi Ügyészség,
Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XI. és XXII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség,
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség,
Budapesti Nyomozó Ügyészség,
Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség.

2. §
Ez az utasítás 2006. február 1-jén lép hatályba.
Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész
2/2006. (ÜK. 1.) LÜ
utasítása
az ügyészségek illetékességi területérõl
A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság
ügyészi szerveinek illetékességi területét a következõk
szerint határozom meg:
1. §
A Legfõbb Ügyészség, a Katonai Fõügyészség, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség, valamint a Központi Nyomo-

1. szám
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zó Fõügyészség illetékessége az ország egész területére
kiterjed.
2. §
(1) A Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészség illetékessége
Budapest, valamint Fejér megye, Heves megye, Nógrád
megye és Pest megye területére terjed ki.
(2) A Debreceni Fellebbviteli Fõügyészség illetékessége Hajdú-Bihar megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére terjed ki.
(3) A Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség illetékessége
Gyõr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye, Veszprém megye és Zala megye
területére terjed ki.
(4) A Pécsi Fellebbviteli Fõügyészség illetékessége Baranya megye, Somogy megye és Tolna megye területére
terjed ki.
(5) A Szegedi Fellebbviteli Fõügyészség illetékessége
Csongrád megye, Bács-Kiskun megye és Békés megye területére terjed ki.
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c) törvényességi felügyeleti ügyben – a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyek kivételével – a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség az illetékes.
(5) A nyomozó ügyészségek megyei illetékességgel látják el feladataikat; a Budapesti Nyomozó Ügyészség illetékességi területe Budapest fõvárosra terjed ki.

5. §
(1) A Budapesti Katonai Ügyészség illetékességi területe Budapest fõvárosra, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Pest megyére terjed
ki.
(2) A Debreceni Katonai Ügyészség illetékességi területe Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére terjed ki.
(3) A Gyõri Katonai Ügyészség illetékességi területe
Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyére terjed ki.
(4) A Kaposvári Katonai Ügyészség illetékességi területe Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyére terjed ki.
(5) A Szegedi Katonai Ügyészség illetékességi területe
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére terjed ki.

3. §
A megyei fõügyészség illetékességi területe a megyére,
a Fõvárosi Fõügyészség illetékességi területe Budapest
fõvárosra terjed ki.

4. §
(1) A helyi ügyészségek illetékességi területe – a
(2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – azonos a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.
törvény mellékletének I. részében foglaltakkal.
(2) a) A fellebbviteli fõügyészségen, a fõügyészségen,
illetõleg a fõügyészség székhelye szerinti helyi ügyészségen (Pest megyében a Budakörnyéki Ügyészségen) szolgálatot teljesítõ gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészek a
2. § szerinti, illetõleg megyei illetékességgel látják el
feladataikat.
b) A fõügyészségen, illetõleg a fõügyészség székhelye
szerinti helyi ügyészségen (Pest megyében a Budakörnyéki Ügyészségen) szolgálatot teljesítõ közlekedési büntetõ
ügyészek megyei illetékességgel látják el feladataikat.
(3) A Veszprémi Városi Ügyészség illetékessége a Zirci
Városi Bíróság illetékességi területére is kiterjed.
(4) A budapesti kerületi ügyészségek illetékessége megegyezik az ügyészség elnevezésében megjelölt kerületek
közigazgatási területével az alábbi kivételekkel:
a) gyermek- és ifjúságvédelmi ügyben kizárólag a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség,
b) közlekedési büntetõ ügyben kizárólag a Budapesti
VI. és VII. Kerületi Ügyészség,

6. §
(1) Ez az utasítás 2006. február 1-jén lép hatályba.
(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az ügyészségek illetékességi területérõl szóló 8/2003.
(ÜK. 6.) LÜ utasítás,
b) az ügyészségek illetékességi területérõl szóló 8/2003.
(ÜK. 6.) LÜ utasítás módosításáról szóló 21/2003. (ÜK.
11.) LÜ utasítás, valamint
c) az ügyészségek illetékességi területérõl szóló 8/2003.
(ÜK. 6.) LÜ utasítás módosításáról szóló 5/2004. (ÜK. 4.)
LÜ utasítás.
Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ
utasítása
a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl
és mûködésérõl szóló
25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról
A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdé-
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sében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást
adom ki:
1. §
(1) A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és
mûködésérõl szóló – többször módosított – 25/2003. (ÜK.
12.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 1. §-a (1) bekezdésének c)-d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„c) a fõügyészségek,
d) a helyi ügyészségek,”
(2) Az Ut.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az ügyészség tudományos, kutató és képzési szerve az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI).”

2. §
Az Ut. 15. §-a (1) bekezdése b) pontjának második fordulatában a „Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal”
megjelölés helyébe a „Központi Nyomozó Fõügyészség”
megjelölés lép.

3. §

1. szám

b) büntetõjogi fõügyészhelyettesen a Központi Nyomozó Fõügyészség fõügyészhelyettesét kell érteni,
c) a fõügyész utasítása, körlevele és vizsgálatai kizárólag a Központi Nyomozó Fõügyészségre terjedhetnek ki.”

4. §
Az Ut. a következõ címmel és 52/A. §-sal egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi 1. cím számozása 2. címre, a 2. cím
számozása pedig 3. címre változik:
„1. Helyi ügyészségek
52/A. §
Helyi ügyészségek:
a) a városi ügyészségek,
b) a fõvárosi kerületi ügyészségek,
c) a nyomozó ügyészségek,
d) a törvényességi felügyeleti ügyészségek.”

5. §
Az Ut. a következõ címmel és 56/A. §-sal egészül ki:
„A nyomozó ügyészségre vonatkozó szabályok

Az Ut. a következõ címmel és 49/A. §-sal egészül ki:
„A Központi Nyomozó Fõügyészségre
vonatkozó szabályok
49/A. §
(1) A Központi Nyomozó Fõügyészség feladata az általa nyomozott1 ügyben az érdemi határozat meghozatala és
– ha a legfõbb ügyész esetenként, kivételesen másként
nem rendelkezik – a vád képviselete is.
(2) A Központi Nyomozó Fõügyészség országos illetékességgel látja el a hatáskörébe tartozó, illetõleg az arra jogosult által oda utalt ügyek nyomozását.
(3) A Központi Nyomozó Fõügyészség mûködésére a
42–45. § és a 47–49. § szabályait kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy
a) a fõügyész nem irányít, felügyel és ellenõriz alárendelt ügyészséget, ezért a 42. § (2) bekezdésének a fõügyészi hatáskörbe vonásra vonatkozó rendelkezése, valamint
a (3) bekezdésének d) és i) pontja – ez utóbbi az összlétszám vonatkozásában –, továbbá a k) pontja – a vezetõ
ügyészek kizárása tárgyában – nem alkalmazható,

1

11/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut. 49. § (2) bek.

56/A. §
(1) Az ügyészségi nyomozás kizárólagos hatáskörébe
tartozó, illetõleg az arra jogosult által oda utalt ügyek nyomozását – a Központi Nyomozó Fõügyészség hatáskörébe
tartozó ügyek kivételével – a nyomozó ügyészség látja el.
(2) A nyomozó ügyészség feladata az általa nyomozott2
ügyben az érdemi határozat meghozatala és – ha a fõügyész esetenként, kivételesen másként nem rendelkezik –
a vád képviselete is.
(3) A nyomozó ügyészség mûködésére egyebekben az
53–56. § szabályait kell alkalmazni.”

6. §
Az Ut. 61. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„e) a helyi ügyészségen: a c) pontban említett ügyész,
valamint a vezetõ ügyész, továbbá feladatkörében – ha az
adott ügyben kiadmányozásra jogosult – a fõügyészségi
ügyész (ide nem értve a Központi Nyomozó Fõügyészség
ügyészét) és a vezetõhelyettes, illetõleg a csoportvezetõ
ügyész.”

2

11/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut. 50. § (2) bek.
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7. §

(1) Ez az utasítás 2006. február 1-jén lép hatályba.
(2) Az Ut. 14. §-a (1) bekezdésének c) pontjában „az
ügyészségi nyomozó hivatalok” szöveg helyébe „a nyomozó ügyészségek”, i) pontjában a „nyomozó hivatal”
szöveg helyébe „nyomozó ügyészség” kifejezés lép.
(3) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az Ut. 45. §-ának (3) bekezdése, 46. §-a és a § címe,
87. §-a (2) bekezdésének a) pontja, valamint az ügyészségi
szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás 8. §-ának (5) bekezdése, továbbá az ügyészi szervezetben a munkaerõvel és egyes
személyi juttatásokkal történõ gazdálkodásról szóló
3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás 14. §-a a) pontjának utolsó
fordulatában a „megyei (fõvárosi)” szövegrész.
(4) a) Az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás (a továbbiakban: utasítás) 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A fõügyész az eseti eltérõ munkaidõ-beosztással
kapcsolatos jogkörét vezetõi munkakört betöltõ ügyészségi alkalmazottra átruházhatja.”
b) Az utasítás 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Fõvárosi Fõügyészség alá rendelt helyi ügyészséghez az ügyész, az ügyészségi titkár, a fogalmazó és az
ügyészségi ügyintézõ kinevezése – a vezetõ állású ügyész,
a Budapesti Nyomozó Ügyészség és a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészség esetében az ügyész, az
ügyészségi titkár és az ügyészségi ügyintézõ kivételével –
az ügyészség konkrét megnevezése nélkül, változó szolgálati helyre történik. A szolgálati helyet a fõvárosi fõügyész
jelöli ki.”
(5) a) Az ügyészi szervezetben a munkaerõvel és egyes
személyi juttatásokkal történõ gazdálkodásról szóló
3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Jut.) 2. §-a
(1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„c) a fõügyész munkáltatói jogkörébe tartozó fõügyészségi ügyészek, helyi ügyészségi ügyészek, ügyészségi
nyomozók, tisztviselõk (ezen belül az ügyészségi ügyintézõk), írnokok és fizikai alkalmazottak álláshelyeinek számát;”
b) a Jut. 12. §-a (3) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Nem vehetõ figyelembe a helyettesítési díjkeret képzésénél az újonnan létesített álláshely az elsõ betöltéséig, továbbá a túlbetöltéssel érintett álláshely sem.”.
(6) Az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás mellékleteként kiadott iratkezelési szabályzat 2. számú függeléke a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„64. Központi Nyomozó Fõügyészséget vezetõ fõügyész.”
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(7) a) A munkaidõn kívüli ügyészi szolgálatról szóló
16/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: ut.)
3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(1) Pihenõnapon és munkaszüneti napon a késedelmet
nem tûrõ ügyészi intézkedéseket – a fõügyész utasítása
szerint – a készenléti szolgálatot teljesítõ, illetve ügyeletet
ellátó ügyész teszi meg.”,
b) az ut. mellékletének a Fõvárosi Fõügyészségre vonatkozó rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:

Ügyész

Tisztviselõ
Írnok

Napi
ügyeleti idõ
(óra/fõ)

Fõváros

3

1

8

Központi Nyomozó
Fõügyészség

2

1

8

Fõügyészség

(8) Ahol irányító intézkedés
– megyei fõügyészséget említ, azon fõügyészséget,
– Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatalt említ, azon
Központi Nyomozó Fõügyészséget,
– ügyészségi nyomozó hivatalt említ, azon nyomozó
ügyészséget kell érteni.
(9) Az (5) bekezdés b) pontjának rendelkezését az utasítás hatálybalépését követõen létesített álláshelyekre vonatkozóan kell alkalmazni.
Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész
4/2006. (ÜK. 1.) LÜ
utasítása
a közérdekû adatok szolgáltatásáról
A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) és az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.), a
közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének
bõvítésével összefüggõ egyes törvények módosításáról
szóló 2003. évi XXIV. törvény rendelkezéseire figyelemmel, a közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az
egységes közadatkeresõ rendszerre, a központi elektronikus jegyzékre, valamint az adatintegrációra vonatkozó
részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. §-ában írt kötelezés alapján, a Magyar Köztársaság ügyészségének a közérdekû adatok elektronikus
úton történõ közzétételének, és a közérdekû adatok
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megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjérõl a
következõ Szabályzatot (a továbbiakban: Közérdekû
Adatszolgáltatási Szabályzat) adom ki:

1. szám

(2) A közzétételi egységeknek az internetes honlapon
való megjelenítésérõl a Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztálya gondoskodik.

1. §
ELSÕ RÉSZ
A Közérdekû Adatszolgáltatási Szabályzat
A Közérdekû Adatszolgáltatási Szabályzat célja:
a) a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekû adatok az Eitv.-ben meghatározott körének elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és
adatigénylési eljárás nélkül, folyamatos és díjmentes közzététele a Magyar Köztársaság ügyészségének internetes
honlapján;
b) az Avtv. 20. §-ában, a közpénzek felhasználásával, a
köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény,
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 157/A-157/D. §-ában foglalt elõírások figyelembevételével a közérdekû adatok, továbbá a
közérdekbõl nyilvános adatok megismeréséhez való jognak a Magyar Köztársaság ügyészségét érintõ, nem
elektronikus úton történõ érvényesítésének részletes
szabályozása.

2. §
Fogalom-meghatározások
(1) A Közérdekû Adatszolgáltatási Szabályzat alkalmazásában:
a) adatkérõ: bármely természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki,
vagy amely közérdekû vagy közérdekbõl nyilvános adatok
egyedi szolgáltatására irányuló kérelmet nyújt be, függetlenül attól, hogy a kérelemben foglalt adatokat saját, vagy
más személy, illetve szervezet általi felhasználás céljából
igényli;
b) intézményi adatfelelõs: a Magyar Köztársaság
ügyészségének jelen utasításban meghatározott egysége;
c) intézményi adatközlõ: a Legfõbb Ügyészség Adatvédelmi és Mûszaki Biztonsági Önálló Osztálya; statisztikai
adatszolgáltatás vonatkozásában a Legfõbb Ügyészség
Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály;
d) közzététel: az Eitv. 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja
szerint a Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyészségének internetes honlapján (www.mklu.hu) történõ megjelenítés;
e) közzétételi egység: a közzétenni kívánt, meghatározott szempontok szerint csoportosított adatok összessége,
illetve az egyedi közérdekû, vagy közérdekbõl nyilvános
adatkérésre rendelkezésre bocsátott információ.

A KÖZÉRDEKÛ ADATOK ELEKTRONIKUS
KÖZZÉTÉTELE
3. §
A közérdekû adatok elektronikus közzétételének
módja és formája
(1) A Magyar Köztársaság ügyészsége az Eitv. szerinti
közzétételi kötelezettségeit saját, külsõ szolgáltatótól bérelt tárhelyen üzemeltetett honlapon (www.mklu.hu)
teljesíti.
(2) A Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztálya a közérdekû adatok elektronikus közzététele céljából elektronikus formában ûrlapokat
készít, amelyek felhasználásával az intézményi adatfelelõsök a közzétételi egységeket továbbítják az intézményi
adatközlõhöz.

4. §
Az intézményi adatfelelõsök
(1) Az Eitv. „Általános közzétételi listá”-ja szerinti intézményi adatfelelõsök:
a) a „Szervezeti, személyzeti adatok” címû I. rész I/1.,
I/2., I/3, I/4., I/6. és az I/9. pontjai tekintetében a Legfõbb
Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya, továbbá a katonai ügyészi szervezet vonatkozásában a Katonai Fõügyészség Személyügyi és Információs
Önálló Osztálya;
b) a „Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok” címû II. rész II/1., II/2. és a II/10. pontjai szerinti adatközlés
intézményi adatfelelõse a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya – a 2. pont
tekintetében a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya, a
10. pont esetében a Katonai Fõügyészség személyügyi és
információs osztálya is –; a II/6. és a II/7. pontokban írt
adatközlések esetében a Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztálya; míg a
II/11. pont esetében az illetékes szakmai fõosztályok, a
II/12., II/13., II/14. és II/15. pontok szerinti adatközlések
tekintetében a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály;
c) a II/11. pont szerinti adatközlések csak az éves központi vizsgálati terv alapján készített, a legfõbb ügyész
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vagy a katonai fõügyész által jóváhagyott olyan összefoglaló jelentésekre terjednek ki, amelyek személyes, vagy
minõsített adatokat nem tartalmaznak, illetõleg más
törvényes érdeket nem veszélyeztetnek;
d) a „Gazdálkodási adatok” címû III. rész III/1., III/2.,
III/3., III/4. és III/6. pontjai szerinti adatközlések vonatkozásában a Legfõbb Ügyészség Gazdasági Fõigazgatósága,
továbbá a fellebbviteli fõügyészségek, fõügyészségek és
az OKRI a saját hatáskörükben megkötött szerzõdések
vonatkozásában.
(2) Az adattovábbítás minden alkalommal elektronikus
formában történik a Legfõbb Ügyészség Informatikai
Központja által mûködtetett belsõ számítógépes hálózat
(Intranet) útján.
(3) A fellebbviteli fõügyészségek, a fõügyészségek
adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítéseként a megfelelõ adatokat a Legfõbb Ügyészség illetékes intézményi
adatfelelõséhez továbbítják, aki ellátja a szükséges koordinációs feladatokat, rendszeresen frissíti az adatokat, és továbbítja azokat az intézményi adatközlõ számára.

5. §
Az adatközlés részletes technológiai szabályozását a
Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztálya készíti el, és nem nyilvános dokumentumként az intézményi adatfelelõsök rendelkezésére
bocsátja.
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8. §

A közzétételi egységek módosításának,
helyesbítésének és frissítésének rendje
Ha a közzétett közérdekû adat pontosságával, helytállóságával, idõszerûségével vagy tartalmával kapcsolatban az
intézményi adatközlõ vagy harmadik személy kifogást
emel, az intézményi adatközlõ haladéktalanul értesíti az
intézményi adatfelelõst, aki három munkanapon belül a kifogásolt adatokat megvizsgálja, és szükség esetén intézkedik az adatok módosításáról vagy helyesbítésérõl. Az ilyen
esetben alkalmazandó eljárás azonos az eredeti közzétételi
egység továbbítási rendjével.

9. §
A fegyelmi felelõsség és az adatbiztonság szabályai
(1) A közzétételi kötelezettségért felelõs munkakörökben a közzététellel kapcsolatos feladatok nem megfelelõ
teljesítése vagy teljesítésének vétkes elmulasztása fegyelmi felelõsségre vonást eredményez az ügyészségi szolgálati viszonyról és ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994.
évi LXXX. tv. 52–69. §-ainak, továbbá 92. §-ának
alkalmazásával.
(2) Az adatszolgáltatások és adatközlések során úgy
kell eljárni, hogy a szolgáltatott, vagy közölt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne
változtathassa meg.

6. §
Az intézményi adatfelelõs a közzétenni kívánt adatot
annak keletkezésétõl számított három munkanapon belül,
illetve a közzétételi kötelezettséget megelõzõen továbbítja
az intézményi adatközlõnek.

7. §
(1) Az intézményi adatközlõ a részére megküldött adatot megvizsgálja, nem sérti-e az adatközlés a személyes, illetõleg a minõsített adatok védelmérõl szóló törvények
rendelkezéseit.
(2) Amennyiben az intézményi adatfelelõs által szolgáltatott közzétételi egység megfelel a személyes és minõsített adatok védelmérõl szóló törvényi elõírásoknak, haladéktalanul továbbítja a Számítástechnika-alkalmazási és
Információs Fõosztálynak az internetes honlapon való
megjelenítés végett. Ha a közzétételi egység valamely okból nem felel meg a személyes, illetõleg a minõsített adatok védelmérõl szóló törvényi elõírásoknak, késedelem
nélkül visszaküldi azt az intézményi adatfelelõsnek, minden esetben megjelölve a közzététel akadályát.

MÁSODIK RÉSZ
A KÖZÉRDEKÛ ÉS KÖZÉRDEKBÕL
NYILVÁNOS ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ
KÉRELMEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE
10. §
Általános rendelkezések
Az Avtv. 20. §-ában, a közpénzek felhasználásával, a
köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény,
az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 157/A–157/D. §-ában foglalt
elõírások figyelembevételével a közérdekû adatok, továbbá a közérdekbõl nyilvános adatok megismeréséhez való
jognak a Magyar Köztársaság ügyészségét érintõ, nem
elektronikus úton történõ érvényesítése céljából a Magyar
Köztársaság ügyészsége a hivatkozott jogszabályi kötelezettségek keretében, egyedi kérelemre közérdekû és
közérdekbõl nyilvános adatokat szolgáltat.
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11. §
Az eljárás megindítása

(1) Az adatszolgáltatás kérelemre történik. A közérdekû
és közérdekbõl nyilvános adatok megismerésére irányuló
írásos kérelem személyesen, postai úton, vagy elektronikus üzenet formájában nyújtható be. A kérelmet a Legfõbb
Ügyészség Adatvédelmi és Mûszaki Biztonsági Önálló
Osztálya fogadja (intézményi adatközlõ).
(2) A Magyar Köztársaság ügyészségére és tevékenységére vonatkozó statisztikai adatok iránti kérelmet a Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztályához kell benyújtani.
(3) A sajtó számára adható tájékoztatás rendjét a
9/2005. (ÜK. 5.) LÜ utasítás szabályozza.
(4) A közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok szolgáltatására irányuló kérelmet az eljárás teljes idõtartama
alatt az adatkérõ bármikor visszavonhatja, az intézményi
adatközlõ jogosult azonban az adatszolgáltatással kapcsolatban a visszavonásig keletkezett költségeinek
megtérítését kérni.

12. §
(1) A személyesen megjelent adatkérõ kérelmét az erre
rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével – amelyet a
melléklet tartalmaz, illetve amely a www.mklu.hu internetes honlapról letölthetõ – az intézményi adatközlõ titkárságán nyújtja be, ahol szükség esetén segítséget kérhet a formanyomtatvány helyes kitöltéséhez. Az intézményi adatközlõ a kérelmet bevezeti az adatszolgáltatási nyilvántartásba (20. §).
(2) Az intézményi adatközlõ a kérelem formai megvizsgálása után az Eitv. alapján egyébként közzétett adatokra
irányuló kérelem esetében tájékoztatja az adatkérõt a közzétett adat pontos fellelhetõségérõl. Ha az adatkérõ kérelmét a tájékoztatás után is fenntartja, az intézményi
adatközlõ a kérelmet elutasítja.
(3) Ha az adatkérõ írásban elõterjesztett kérelmét nem a
11. § (1) és (2) bekezdésében írt szervezeti egységekhez
juttatta el, a címzettként megjelölt szervezeti egység haladéktalanul megküldi a kérelmet az intézményi
adatközlõnek.
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Az adatszolgáltatás tényérõl feljegyzést készít, amelyet tájékoztatásul megküld az intézményi adatközlõnek. Az intézményi adatközlõ a feljegyzéseket nyilvántartja, azok
tartalmát folyamatosan elemzi, és szükség esetén megteszi
a szükséges intézkedéseket a www.mklu.hu honlapon való
megjelenítés végett.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint fogadott adatkérés szóban
azonnal nem válaszolható meg, a szervezeti egység felkéri
az adatkérõt kérelmének írásban való benyújtására az
intézményi adatközlõnél.

14. §
A kérelem megvizsgálása
(1) Az intézményi adatközlõ a kérelmet haladéktalanul
megvizsgálja abból a szempontból, hogy
a) tartalmazza-e az adatkérelem teljesítéséhez szükséges adatokat;
b) a megismerni kívánt adatok köre meghatározható-e;
c) a kért adatok a Magyar Köztársaság ügyészségének
kezelésében vannak-e.
(2) Ha az elõterjesztett kérelem nem tartalmazza a döntéshez szükséges adatokat, vagy az adatkérõ a megismerni
kívánt adatot nem tudja pontosan megjelölni, az intézményi adatközlõ felveszi a kapcsolatot az adatkérõvel, és segítséget nyújt a formai szempontból megfelelõ kérelem benyújtásához, vagy a megismerni kívánt adatok körének
pontosításában.
(3) Ha az intézményi adatközlõ közremûködése eredményesnek bizonyult:
a) a személyesen megjelent ügyfelet felkéri a korábban
benyújtott kérelme kiegészítésére;
b) más módon (telefonon, e-mailben, stb.) történt egyeztetés esetében kéri az adatkérõt, hogy az egyeztetés eredményeként kiegészített kérelmét ismételten nyújtsa be.
(4) Ha a kérelem benyújtásakor, az intézményi adatközlõ és az adatkérõ közötti egyeztetés során, vagy az eljárás
bármely késõbbi szakaszában az állapítható meg, hogy a
kérelemben szereplõ adatok, vagy azok egy része nem a
Magyar Köztársaság ügyészségének kezelésében van, a
kérelmet, vagy annak egy részét az intézményi adatközlõ
haladéktalanul megküldi az illetékes szervhez, az adatkérõ
egyidejû értesítése mellett. Ha az adatszolgáltatás teljesítésére illetékes szerv nem állapítható meg, az adatkérõt errõl
a körülményrõl értesíteni kell.

13. §
(1) Ha az adatkérõ a kérelmet az igényelt adatokkal rendelkezõ szervezeti egységnél szóban (személyesen vagy
telefonon) terjeszti elõ, – ha az igényelt adat olyan közérdekû, vagy közérdekbõl nyilvános adatnak minõsül,
amelynek nyilvánosságát jogszabály nem korlátozza, és az
adatkérõ sem kifogásolja a szóbeli adatközlést, – a megkeresett szervezeti egység az adatokat szóban is közölheti.

15. §
Ha a kérelem teljesítéséhez – a Magyar Köztársaság
ügyészségének kezelésében lévõ adatok alapján – új adat
elõállítása szükséges, az intézményi adatközlõ az érintett
szervezeti egységek bevonásával megvizsgálja a kérelem
teljesíthetõségét, felkéri a Gazdasági Fõigazgatóságot elõ-
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zetes díjkalkuláció készítésére a felmerülõ költségekrõl,
majd ezekrõl az adatkérõt tájékoztatja. Ha az adatkérõ a
feltételeket elfogadja, a további eljárásról (az adatok szolgáltatásának határideje, módja, az ellenszolgáltatás
mértéke) az intézményi adatközlõ és az adatkérõ
megállapodik.

16. §
A kérelem elintézése
(1) A formai és tartalmi szempontból megfelelõ kérelem
benyújtása esetén az intézményi adatközlõ haladéktalanul
megállapítja, hogy a kérelemben foglalt adatok melyik
szervezeti egységnél, vagy egységeknél lelhetõk fel,
továbbá intézkedik ezek beszerzésérõl.
(2) A szervezeti egységek (intézményi adatfelelõsök) az
igényelt adatokat a megkeresésben megjelölt idõpontig,
legkésõbb azonban a megkeresés napjától számított öt
munkanapon
belül
megküldik
az
intézményi
adatközlõnek.
(3) A kért közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok
átadása a megkeresett intézményi adatfelelõs felelõssége;
a megfelelõ teljesítést az intézményi adatközlõ tartalmi
szempontból nem vizsgálja, de ellenõrzi, hogy a szolgáltatott adatok összhangban vannak a személyes és a minõsített adatok védelmére rendelt törvényi elõírásokkal.
(4) Ha az intézményi adatközlõ megállapítja, hogy az
adatkérõ által igényelt adatok adatvédelmi okok miatt nem
hozhatók nyilvánosságra, annak tényérõl, okairól, továbbá
az Avtv. 21. §-a szerinti jogorvoslati lehetõségrõl az
ügyfelet írásban értesíti.
(5) Ha az adatkérõ kérelme csupán részben teljesíthetõ,
az értesítésben a (4) bekezdésben írtakon kívül az intézményi adatközlõ feltünteti a nyilvánosságra nem hozható adatok pontos megnevezését és a megtagadás indokait.
(6) Ha az adatkérõ által igényelt adatok, vagy azok egy
része azért nem hozhatók nyilvánosságra, mert az Avtv.
19. § (5) bekezdése alapján nem nyilvános adatoknak minõsülnek, az intézményi adatközlõ tájékoztatja az adatkérõt a nem nyilvános adatra vonatkozó megismerési kérelem benyújtásának feltételeirõl és módjáról.
(7) Az elutasító intézkedést az intézményi adatközlõ a
kérelem beérkezésétõl, a 15. § szerinti esetben a megállapodás napjától számított harminc napon belül meghozza.

17. §
Az adatok elõkészítése átadásra
(1) Ha a kérelem teljesíthetõ, és az adatkérõ az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségek megfizetését
igazolta, az intézményi adatközlõ a nyilvánosságra hozható adatokat, az azokról készített [papíralapú vagy elektro-
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nikus adathordozóra rögzített (floppy, CD)] másolatokat –
az adatkérõ írásos kérelmében megjelölt adathordozón –
bemutatásra vagy megküldésre elõkészíti.
(2) Ha a dokumentum törvény által védett személyes
vagy minõsített adatokat tartalmaz, azokat az intézményi
adatközlõ anonimizálással, takarással, vagy más módon
felismerhetetlenné teszi.
(3) Személyes vagy minõsített adatok felismerhetetlenné tétele esetén a személyesen, az adatok közvetlen megismerése céljából megjelenõ adatkérõnek az intézményi
adatközlõ csak az ilyenné tett dokumentumot mutatja be.
(4) Az intézményi adatközlõ a kért adatokat tartalmazó
dokumentum bemutatásáról és az esetleg felmerült költségekrõl a 15. § szerinti megállapodásától számított 30 napon belül írásbeli döntést hoz, amely tartalmazza az Avtv.
21. §-a szerinti jogorvoslati lehetõségrõl szóló
tájékoztatást is.

18. §
Az adatok átadása
(1) Ha az adatkérõ az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az intézményi adatközlõ a 18. §
(4) bekezdése szerinti döntés meghozatalát követõen haladéktalanul kapcsolatba lép az adatkérõvel megfelelõ idõpont egyeztetése végett. Ennek során felhívja az adatkérõ
figyelmét arra, hogy ha az egyeztetett helyen és idõpontban nem jelenik meg – 30 napon belül elõterjesztett
kérelme alapján – új idõpontot állapít meg.
(2) Ha az adatkérõ az egyeztetett helyszínen és idõpontban két alkalommal nem jelent meg, vagy az elsõ elmulasztott idõpontot követõen 30 napon belül nem kezdeményezi új idõpont megállapítását, a kérelmet visszavontnak
kell tekinteni.
(3) Az egyeztetés nyomán személyesen megjelenõ adatkérõnek az intézményi adatközlõ képviselõje átadja a közérdekû vagy közérdekbõl nyilvános adat rendelkezésre bocsátásáról hozott döntést, és felkéri, hogy az ügyirat elõadói ívén aláírásával igazolja a kért adatok átadását. Az elismerés elmaradása esetén az adatkérõ az adatok
tanulmányozását nem kezdheti meg.
(4) Az adatok tanulmányozására – az erre a célra kijelölt
helyiségben – az adatkérõ számára megfelelõ idõt kell biztosítani. A bemutatott adatok tanulmányozása során az intézményi adatközlõ képviselõje végig jelen van, és az
adatok biztonságára felügyel.
(5) Az adatkérõ jogosult a bemutatott iratokból jegyzeteket készíteni, továbbá másolatok készítésére irányuló
igényét, vagy a másolatok átvételének választott módját
(személyesen, postai úton) az intézményi adatközlõ jelenlévõ képviselõjének jelezheti. Ebben az esetben az intézményi adatközlõ képviselõje az eredetileg benyújtott kérelem megfelelõ módosításáról, az adatkérõ általi aláírásáról
gondoskodik, és közli az esetleges költségtérítés összegét.
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(6) Minden más esetben az intézményi adatközlõ a kért
adatokat könyvelt küldeményként postai úton küldi meg.

19. §
Az eljárás lezárását követõ intézkedések
Az intézményi adatközlõ az általános iratkezelési szabályok szerint eljárva irattárba helyezi az eljárás során kiadmányozott iratokat.

1. szám

Melléklet a 4/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasításhoz

KÉRELEM
a Magyar Köztársaság ügyészségének kezelésében lévõ
közérdekû, vagy közérdekbõl nyilvános adat
megismerésére

A kérelmezõ neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................

20. §

Levelezési címe irányítószámmal: . . . . . . . . . . . . . . . .

Adatszolgáltatási nyilvántartás

...........................................

(1) Az intézményi adatközlõ a beérkezett kérelmekrõl, a
kérelmek elintézési módjáról, elutasító döntés esetén annak indokáról, nyilvántartást vezet.
(2) Az intézményi adatközlõ a nyilvántartás alapján teljesíti a közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok kezelésével kapcsolatos statisztikai, továbbá az Avtv. 20. §-ának
(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást.

...........................................

Az igényelt közérdekû, vagy közérdekbõl nyilvános
adat pontos meghatározása:

Az adatokról másolat készítését
¨ kérem
¨ nem kérem.

21. §
Záró rendelkezések
(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.
(2) Az utasítás hatályba lépésével egyidejûleg a Magyar
Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl
szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás
a) 12. §-ának e) pontja a következõképpen módosul:
„e) ellátja az Avtv., a közpénzek felhasználásával, a
köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény,
továbbá az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény szerinti közérdekû és közérdekbõl
nyilvános adatok nyilvánosságának biztosításából eredõ
adatellenõrzési és adatközlõi feladatokat;”
b) 22. §-ának (1) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:
„p) ellátja törvényben és egyes legfõbb ügyészi utasításokban elõírt adatközlésekkel összefüggésben felmerült
feladatokat.”
(3) Az utasítás hatályba lépésével egyidejûleg a sajtó
számára adható tájékoztatás rendjérõl szóló 9/2005.
(ÜK. 5.) LÜ utasítás 9. §-ának (1) bekezdése hatályát
veszti.

Csak másolat igénylése esetén kell kitölteni
Az elkészített másolatokat:
¨ személyesen kívánom átvenni
¨ postai úton kérem megküldeni
——
Az adathordozó fajtája
¨ papír
¨ választott elektronikus adathordozó:
¨ egyéb, mégpedig:
Vállalom, hogy az új adatok elõállításával és a másolatok készítésével összefüggésben felmerült költségeket legkésõbb a másolatok átvételéig a Legfõbb Ügyészség Gazdasági Fõigazgatóságának javára befizetem.
Tudomásul veszem, hogy kérelmem visszavonása esetén az adatok elõállításával összefüggésben a visszavonásig felmerült költségeket köteles vagyok megfizetni.
Keltezés:. . . . . . . . . . . . . . .

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

Aláírás

1. szám
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A legfõbb ügyész
25/2003. (ÜK. 12.) LÜ
utasítása
a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl
és mûködésérõl
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,
2006. február 1-jétõl hatályos szöveg)
A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészség szervezetérõl és mûködésének általános szabályairól a következõ
utasítást adom ki:
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Ügyészségi alkalmazottak
2. §

Ügyészségi alkalmazottak:
a) az ügyész,
b) az ügyészségi titkár,
c) az ügyészségi fogalmazó,
d) az ügyészségi nyomozó,
e) az ügyészségi ügyintézõ,
f) az e) pontban nem említett tisztviselõ,
g) az írnok,
h) a fizikai alkalmazott.
II. rész

I. rész

A Legfõbb Ügyészség és a Katonai Fõügyészség
szervezete és mûködése

Az ügyészség szervezete és az ügyészségi alkalmazottak

1. Vezetõk és hatáskörük

Az ügyészség szervezete
1. §
(1) A Magyar Köztársaság ügyészi szervei:
a) a Magyar Köztársaság Legfõbb Ügyészsége (a továbbiakban: Legfõbb Ügyészség),
b) a fellebbviteli fõügyészségek,1
c)2 a fõügyészségek,3
d)4 a helyi ügyészségek,5
e) a Katonai Fõügyészség,
f) a Katonai Fellebbviteli Ügyészség,
g) a területi katonai ügyészségek6 [az e)–g) pont alattiak
együtt: katonai ügyészi szervezet].
(2) A Katonai Fõügyészség a Legfõbb Ügyészség szervezetében mûködik. A Katonai Fellebbviteli Ügyészség és
a területi katonai ügyészségek a Katonai Fõügyészség
alárendeltségébe tartoznak.
(3) Az ügyészség tudományos, kutató és képzési szerve
az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI).7

1
A fellebbviteli fõügyészségek felsorolását a 2006. évi VII. törvény 1.
számú melléklete tartalmazza.
2
A c) pont szövegét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 1. §-ának (1) bekezdése állapította meg.
3
A fõügyészségek felsorolását a 2006. évi VII. törvény 2. számú melléklete tartalmazza.
4
A d) pont szövegét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 1. §-ának (1) bekezdése állapította meg.
5
A helyi ügyészségeket az 1/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás sorolja fel.
6
A területi katonai ügyészségek felsorolását a 2006. évi VII. törvény 3.
számú melléklete tartalmazza.
7
A (3) bekezdés szövegét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 1. §-ának (2) bekezdése állapította meg. Az Országos Kriminológiai Intézet szervezeti és
mûködési szabályzatáról a legfõbb ügyész által jóváhagyott – az 1/2006.
igazgatói utasítással módosított – 1/2005. igazgatói utasítás rendelkezik.

A legfõbb ügyész
3. §
(1) Az ügyészi szervezetet a legfõbb ügyész vezeti és
irányítja.
(2) A legfõbb ügyész állapítja meg a Legfõbb Ügyészség és a Katonai Fõügyészség szervezeti felépítését, a legfõbb ügyész helyettesek, valamint a szervezeti egységek:
fõosztályok, önálló osztályok (a továbbiakban együtt: fõosztályok) feladatkörét, dönt a kizárólagos hatáskörében
fenntartott, illetõleg a magához vont ügyekben.
(3) A legfõbb ügyész kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Országgyûléssel kapcsolatos ügyészségi tevékenység irányítása és a legfõbb ügyészi országgyûlési beszámoló benyújtása,
b) a köztársasági elnökhöz, az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Állami Számvevõszék és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) elnökéhez, valamint – a 34. § (3) bekezdésének a) pontjában és a 42. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt kivétellel – az országgyûlési biztosokhoz
[1993. évi LIX. törvény 2. § (5) bekezdés] címzett átiratok
kiadmányozása,
c) a Kormányhoz és a miniszterelnökhöz címzett elõterjesztések, átiratok kiadmányozása,
d) a miniszterekhez címzett átiratok és más ügyészi intézkedések kiadmányozása,
e) legfõbb ügyészi utasítás, körlevél kiadása; általános
vizsgálatok elrendelése,
f) a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezeti és mûködési szabályzatának megállapítása, a fellebbviteli fõügyészségek, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség, a fõügyészségek, a
területi katonai ügyészségek, valamint az OKRI szervezeti és
mûködési szabályzatának jóváhagyása,
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g) a Legfõbb Ügyészség, a Katonai Fõügyészség, a fellebbviteli fõügyészségek, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség, a területi katonai ügyészségek, továbbá a fõügyészségek létszámának és a fõügyészségek területén mûködõ helyi ügyészségek összlétszámának, valamint az OKRI
létszámának a megállapítása,
h) a kinevezési jogkörébe tartozó ügyészségi alkalmazottak kinevezése és ügyészségi szolgálati viszonyuk
megszüntetése, továbbá az át nem ruházott munkáltatói
jogkörök gyakorlása,
i) elismerések adományozása, illetõleg állami kitüntetések adományozására javaslattétel,
j) az ügyészi szervezet éves személyügyi és továbbképzési tervének jóváhagyása,
k) a Legfõbb Ügyészség általános, szakági és célvizsgálati tervének (a továbbiakban együtt: vizsgálati terv)
megállapítása,
l) elõterjesztés ügyészi szerv létesítésére, megszüntetésére és székhelyének áthelyezésére,
m) a Legfelsõbb Bíróságnál jogegységi határozat meghozatalának kezdeményezése, részvétel a jogegységi tanács ülésén, továbbá nyilatkozattétel a nem általa benyújtott jogegységi indítvány tárgyában,
n) a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat a
Legfelsõbb Bíróságnál (Be. 431. §),
o) büntetõeljárás megindítása a Btk. 4. §-ának (1)-(2)
bekezdésében és a 6. §-ának (5) bekezdésében felsorolt
esetekben,
p)8 a bûnügyi jogsegélykérelem teljesítésének garanciákhoz kötése, a magyar bûnügyi jogsegélykérelem teljesítéséhez szabott feltételek vállalása (1996. évi XXXVIII.
tv. 7-8. §), közös nyomozó csoport létrehozása kezdeményezésének engedélyezése [2003. évi CXXX. törvény
55. §-ának (1) bekezdése], a nemzetközi bûnügyi együttmûködés keretében a rá háruló egyéb döntések meghozatala,
q) döntés a mentelmi joggal vagy más személyes mentességgel kapcsolatos – hatáskörébe tartozó – ügyekben,
r) kegyelem iránti elõterjesztés a vádirat benyújtásáig a
köztársasági elnökhöz,
s) döntés a legfõbb ügyészségi ügyészt érintõ kizárási
ügyekben,
t) a katonai ügyészi szerv és más ügyészség közötti hatásköri összeütközés esetében eljáró ügyészség kijelölése,
u) minden olyan ügy, amelyet törvény a legfõbb ügyész
kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyet a legfõbb
ügyész a saját hatáskörébe von.
(4) A legfõbb ügyész összeállítja az ügyészségi fejezet
költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslatát.
(5) A legfõbb ügyész ellátja az államháztartásról szóló
törvényben és más jogszabályokban a költségvetési fejezet
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meg.

A p) pont szövegét a 21/2005. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 1. §-a állapította

1. szám

felügyeletét ellátó, valamint a költségvetési szerv vezetõje
számára meghatározott feladatokat.
(6) A legfõbb ügyész a (3) bekezdés b) pontjából az országgyûlési biztosokhoz intézett iratok kiadmányozására
vonatkozó, valamint a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt
hatáskörét a legfõbb ügyész helyettesekre átruházhatja.

A legfõbb ügyész helyettesei
4. §
(1) Legfõbb ügyész helyettesek:
a) a büntetõjogi szakágat irányító legfõbb ügyész helyettes (a továbbiakban: büntetõjogi legfõbb ügyész
helyettes),
b) a magánjogi és közigazgatási jogi szakágat, valamint
a Legfõbb Ügyészség egyes funkcionális feladatainak ellátását irányító legfõbb ügyész helyettes (a továbbiakban:
magánjogi és közigazgatási jogi legfõbb ügyész
helyettes),
c) a katonai fõügyész.
(2) A legfõbb ügyész helyettes
a) irányítja, felügyeli, összehangolja és ellenõrzi a felügyelete alá tartozó fõosztályok, továbbá a fellebbviteli
fõügyészségek (Katonai Fellebbviteli Ügyészség), a fõügyészségek (területi katonai ügyészségek) szakági
tevékenységét,
b) irányító intézkedéseket ad ki, szakági vizsgálatokat
rendel el,
c) kiadmányozza – a 32. § (5) bekezdésében foglaltak
kivételével – a törvények, a kormányrendeletek és a miniszteri rendeletek tervezeteire tett észrevételeket,
d) kiadmányozza az Országgyûlés alelnökeihez, az államtitkárokhoz, a helyettes államtitkárokhoz, az országos
hatáskörû szervek vezetõihez és vezetõhelyetteseihez, az
alkotmánybírákhoz, a Legfelsõbb Bíróság elnökhelyetteséhez, az Állami Számvevõszék alelnökeihez, valamint az
OIT Hivatalának vezetõjéhez címzett átiratokat,
e) gyakorolja a hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket a közvetlenül hozzá beosztott ügyészségi alkalmazottak tekintetében,
f) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a legfõbb
ügyész megbízza, illetve, amelyet a hatáskörébõl
átruházott.
(3) A legfõbb ügyész akadályoztatása esetén a büntetõjogi legfõbb ügyész helyettes dönt, illetõleg intézkedik
azokban a kérdésekben, amelyek a legfõbb ügyész kizárólagos hatáskörébe tartoznak.
(4)9 A büntetõjogi legfõbb ügyész helyettes felügyeli –
a Magyar Ügyészképzõ Központ vonatkozásában a ma-

9
A bekezdés szövegét a 14/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 8. §-a állapította
meg.
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gánjogi és közigazgatási jogi legfõbb ügyész helyettessel
egyetértésben – az OKRI tevékenységét.

A fõosztályvezetõ ügyész
5. §
(1) A fõosztályvezetõ ügyész és az önálló osztályvezetõ
ügyész (a továbbiakban együtt: fõosztályvezetõ ügyész) a
jogszabályok, a legfõbb ügyész, illetõleg a fõosztály felügyeletét ellátó legfõbb ügyész helyettes rendelkezései
alapján vezeti a fõosztályt; irányítási, felügyeleti és ellenõrzési jogkört gyakorol az alárendelt ügyészi szervek
felett.
(2) A fõosztályvezetõ ügyész hatásköre:
a) a fõosztály feladatkörében irányító intézkedések tervezetének kidolgozása, illetõleg kiadása; célvizsgálatok
elrendelése,
b) a fõosztály feladatait meghatározó rendelkezések
végrehajtásának megszervezése, irányítása és ellenõrzése,
c) a fõosztály feladatkörébe tartozó ügyekben a fõosztály, továbbá – külön felhatalmazás alapján – a Legfõbb
Ügyészség képviselete, ideértve a Legfelsõbb Bíróság kollégiumi ülésein meghívás alapján történõ részvételt is,
d) a fõosztály ügyrendjének (benne szervezeti egységei
feladatkörének) – a fõosztály közvetlen felügyeletét ellátó
legfõbb ügyész, illetõleg legfõbb ügyész helyettes elõzetes
jóváhagyásával történõ – meghatározása,
e) a fõosztályi szervezeti egységek vezetõinek irányítása és beszámoltatása,
f) a fõosztály ügyészségi alkalmazottai feladatkörének
és kiadmányozási jogkörének a megállapítása,
g) munkáltatói jogkör gyakorlása a hatáskörébe tartozó
ügyekben,
h) az instruálás (az alárendelt ügyészi szervek munkájának segítése) szervezése, irányítása és ellenõrzése; szakmai, illetõleg más hiányosság megállapítása esetén
intézkedés annak megszüntetésére,
i) döntés azokban az ügyekben, amelyeket utasítás, illetõleg a legfõbb ügyész vagy a fõosztály felügyeletét ellátó
legfõbb ügyész helyettes a hatáskörébe utalt.
(3) A fõosztályvezetõ ügyész a (2) bekezdés e)–f) és h)
pontjában megjelölt hatáskörét a fõosztályvezetõ-helyettes ügyészre, az f) és h) pontjában megjelölt hatáskörét pedig az osztályvezetõ ügyészre is átruházhatja.
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a) közvetlenül irányítja a fõosztályvezetõ ügyész által
meghatározott fõosztályi tevékenységet, illetõleg meghatározott szervezeti egységet vezet,
b) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket a hatáskörébõl
a fõosztályvezetõ ügyész rá átruházott,
c) a fõosztályvezetõ ügyész akadályoztatása esetén gyakorolja annak jogkörét.
(2) Ha a fõosztályvezetõ-helyettes ügyész szervezeti
egységet is vezet, e tevékenységére az osztályvezetõ
ügyészre vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni kell.

Az osztályvezetõ ügyész
7. §
(1) Az osztályvezetõ ügyész a jogszabályok, a legfõbb
ügyész, illetõleg a fõosztály felügyeletét ellátó legfõbb
ügyész helyettes és a fõosztályvezetõ ügyész rendelkezései alapján vezeti az osztályt és ellenõrzi annak tevékenységét, felelõs mûködéséért, feladatainak teljesítéséért.
(2) Az osztályvezetõ ügyész tesz javaslatot az 5. § (2)
bekezdésének a), d) és f)–g) pontjában foglaltakra.
(3) Az osztályvezetõ ügyész – ha a fõosztályvezetõ
ügyész másként nem rendelkezik – gondoskodik a beosztott ügyészségi alkalmazottak arányos foglalkoztatásáról,
biztosítja a feladatok teljesítését, dönt a hatáskörébe utalt
ügyekben.

Az osztályvezetõ-helyettes ügyész
8. §
Az osztályvezetõ-helyettes ügyész
a) közvetlenül irányítja az osztálynak az osztályvezetõ
ügyész által meghatározott tevékenységét,
b) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket hatáskörébõl
az osztályvezetõ ügyész rá átruházott,
c) az osztályvezetõ ügyész távollétében gyakorolja annak jogkörét.

2. A Legfõbb Ügyészség és a Katonai Fõügyészség
szervezete

A fõosztályvezetõ-helyettes ügyész

A Legfõbb Ügyészség és a Katonai Fõügyészség
fõosztályai és felügyeleti rendjük

6. §

9. §

(1) A fõosztályvezetõ-helyettes ügyész és az önálló osztályvezetõ-helyettes ügyész (a továbbiakban együtt: fõosztályvezetõ-helyettes ügyész)

(1) A legfõbb ügyész közvetlen felügyelete alatt áll:
a) a Kabinetiroda,
b) a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya,
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c)10 Nemzetközi Képviseleti Önálló Osztály,
d) az Adatvédelmi és Mûszaki Biztonsági Önálló
Osztály,
e) az Ellenõrzési Önálló Osztály.
(2) A büntetõjogi legfõbb ügyész helyettes közvetlen
felügyelete alatt áll:
a) a Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Fõosztály,
b) a Kiemelt Ügyek Fõosztálya,
c) a Büntetõbírósági Ügyek Fõosztálya,
d) a Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és
Jogvédelmi Önálló Osztály,
e) a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály.
(3) A magánjogi és közigazgatási jogi legfõbb ügyész
helyettes közvetlen felügyelete alatt áll:
a) a Közigazgatási Jogi Fõosztály,
b) a Magánjogi Fõosztály,
c) a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály,
d) a Számítástechnika-alkalmazási és Információs
Fõosztály,
e) a Gazdasági Fõigazgatóság.
(4) A katonai fõügyész közvetlen felügyelete alatt áll:
a) a Katonai Ügyek Fõosztálya,
b) a Személyügyi és Információs Önálló Osztály,
c) a Pénzügyi és Számviteli Önálló Osztály.

3. A Legfõbb Ügyészség fõosztályainak
feladatai
Kabinetiroda
10. §
A Kabinetiroda
a) elõkészíti a legfõbb ügyész tárgyalásait és programjait, szükség esetén a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály közremûködésével gondoskodik
megszervezésükrõl,
b) közremûködik a legfõbb ügyész hivatali kapcsolatainak szervezésében,
c) a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztályával
együttmûködik a legfõbb ügyész külföldi útjainak elõkészítésében és nemzetközi kapcsolatainak szervezésében,
d) a legfõbb ügyész megbízása alapján közvetlen kapcsolatot tart a fõosztályvezetõ ügyészekkel, a fõosztályvezetõkkel és az önálló osztályvezetõkkel (a továbbiakban
együtt: fõosztályvezetõ), a fellebbviteli fõügyészekkel és a
fõügyészekkel; közremûködik a közöttük szükséges olyan

10
Az (1) bekezdést új c) ponttal kiegészítette és és az eredeti c)-d) pont jelölését d)-e) pontra változtatta a 2/2004. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 4. §-ának (2)
bekezdése.
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egyeztetésekben, amelyek a legfõbb ügyész döntését
igénylik,
e) a legfõbb ügyész megbízásából ellenõrzi – az illetékes fõosztály vezetõjének bevonásával – egyes feladatok
végrehajtását,
f) nyilvántartja a legfõbb ügyész napi programját, kezeli
a hozzá érkezett megkereséseket, továbbá az Országgyûléssel, illetve az OIT mûködésével kapcsolatos iratokat, ellátja a legfõbb ügyész személyéhez kapcsolódó – általa
meghatározott – feladatokat,
g) közremûködik a legfõbb ügyész tájékoztatóinak, jelentéseinek, beszámolóinak elõkészítésében,
h) szervezi és koordinálja a Legfõbb Ügyészség és az
Országgyûlés, valamint az országgyûlési bizottságok közötti együttmûködést,
i) segíti a legfõbb ügyész parlamenti munkáját, gondoskodik a legfõbb ügyészhez intézett interpellációkra, kérdésekre és azonnali kérdésekre vonatkozó válaszok
elkészítésérõl,
j) közremûködik az ügyészséget érintõ ügyekben az országgyûlési képviselõk tájékoztatásában,
k) gondoskodik az Országgyûlés plenáris ülésein, valamint szükség szerint a bizottságok ülésein való részvételrõl, indokolt esetben az ügyészség szakági képviseletérõl,
l) szervezi az országgyûlési bizottsági üléseken elhangzott, az ügyészséget érintõ felvetésekkel kapcsolatos teendõk végrehajtását,
m) szervezi az ügyészi tapasztalatok közreadására irányuló tevékenységet, kapcsolatot tart a sajtó- és hírközlõ
szervekkel, a legfõbb ügyész utasításai szerint közremûködik a tájékoztatásban, elõkészíti és szervezi a sajtótájékoztatókat, a legfõbb ügyész megbízása alapján együttmûködik a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztályával az Európai Uniós tagsággal összefüggõ ügyészségi tapasztalatok közreadásában,
n) a sajtószóvivõi tevékenységet ellátva – külön utasítás
szerint – tájékoztatja a közvéleményt a Legfõbb Ügyészség tevékenységérõl és a legfõbb ügyész által meghatározott kérdésekben az ügyészség hivatalos álláspontjáról, a
legfõbb ügyész utasítására intézkedik az esetleges
sajtó-helyreigazításokkal kapcsolatban,
o) napi elektronikus sajtószemle készítése útján gondoskodik a Legfõbb Ügyészség vezetõinek, valamint – lehetõség szerint – a fellebbviteli fõügyészségek és a fõügyészségek, valamint a Katonai Fellebbviteli Ügyészség és a területi katonai ügyészségek sajtószóvivõinek az informálásáról,
p) megszervezi a legfontosabb dokumentumokból, sajtócikkekbõl, médiafigyelõkbõl az ügyészségre vonatkozó
írások archiválását, valamint a legfõbb ügyész parlamenti
beszámolóinak, illetve egyéb nyilatkozatainak az összegyûjtését,
q) kapcsolatot tart a fellebbviteli fõügyészségek, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség, a fõügyészségek és a területi katonai ügyészségek sajtószóvivõivel,
r) szerkeszti a Legfõbb Ügyészség internetes honlapját,
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s) biztosítja a legfõbb ügyész közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek közötti információáramlást,
t) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a legfõbb
ügyész – állandó vagy eseti jelleggel – megbízza.

Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya
11. §
(1) A Fõosztály
a) koordinálja és szervezi a nemzetközi kapcsolatokat,
végzi és összehangolja az Európai Uniós tagsággal összefüggõ ügyészségi feladatokat,
b) ellátja a globális, az európai és a regionális együttmûködéssel (ENSZ, OECD, Európa Tanács, Közép-európai
Kezdeményezés, stb.) összefüggõ feladatokat,
c) a Kabinetirodával együttmûködve szervezi a legfõbb
ügyész nemzetközi kapcsolatépítését, elõkészíti a legfõbb
ügyész, a legfõbb ügyész helyettesek nemzetközi vonatkozású programjait, valamint a külföldi hivatalos vendégek
magyarországi programját,
d) szervezi a hazai és a külföldi ügyészi küldöttségek
utazását, továbbá az ügyészek hivatalos külföldi utazásait;
végzi a protokoll feladatokat,
e) segíti a fõosztályokat, a fellebbviteli fõügyészségeket
és a fõügyészségeket a nemzetközi együttmûködés és az
európai integráció terén adódó szakmai feladataik
ellátásában,
f) gondoskodik a nemzetközi támogatásokra (EU, stb.)
pályázat benyújtásáról, a nemzetközi programok koordinált végrehajtásáról és ellenõrzésérõl. A programok (pl.
továbbképzés) tartalmának az ügyészi tevékenység nemzetközi irányaival való összhangjáról véleményt nyilvánít,
g) ellátja az f) pontban megjelölt feladatok vonatkozásában, valamint a kijelölt ügyekben a legfõbb ügyész, illetõleg az ügyészség képviseletét, valamint az ügyészséget
érintõ nemzetközi megállapodások, különösen az Európai
Uniós joganyag átvételének és ügyészségi alkalmazásának
elõkészítését,
h) véleményezi az ügyészi szervezet egészét vagy több
szakágat érintõ nemzetközi tárgyú jogszabálytervezeteket
és közremûködik azok egyeztetésében,
i) közremûködik a hazai nemzetközi rendezvények,
konferenciák megszervezésében és lebonyolításában; véleményt nyilvánít az ügyészi részvétel szakmai indokoltságáról a külföldi rendezvényekre, konferenciákra szóló
felhívások és meghívók tekintetében,
j) gyûjti, feldolgozza és közreadja a külföldi utak és fogadások, illetve az egyéb nemzetközi rendezvények szakmai tartalmáról készült jelentéseket, továbbá figyelemmel
kíséri a külföldi jogalkotás, jogalkalmazás, jogtudomány
és jogélet alakulását, amelyrõl rendszeresen tájékoztatást ad,
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k) javaslatot tesz az ügyészség munkájához szükséges
külföldi nyomtatott és elektronikus dokumentáció beszerzésére; közremûködik az ügyészség honlapján megjelenõ
angol nyelvû szöveg szerkesztésében,
l) feladatai ellátása érdekében rendszeres kapcsolatot
tart az illetékes hazai szervekkel, a nemzetközi szervezetekkel és külföldi intézményekkel, más országok ügyészségeivel, a külföldi magyar, illetve a budapesti
diplomáciai képviseletekkel,
m) gondoskodik a jogsegélyforgalomban és a nemzetközi érintkezésben a szükséges fordítások és a tolmácsolás
biztosításáról,
n) kezeli, szervezi és koordinálja a nemzetközi képzési
programokat,
o) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a legfõbb
ügyész megbízza.
(2) A Fõosztály szervezeti tagozódása:
a) Európai és Nemzetközi Jogi Osztály,
b) Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya.
Nemzetközi Képviseleti Önálló Osztály11
11/A. §
Az Önálló Osztály ellátja az Eurojustban való részvétellel összefüggõ feladatokat. E körben segíti a magyar
képviselõt
a) az Eurojust teljes ülése hatáskörének gyakorlásában
való részvételben,
b) az Eurojust nevében való eljárásban,
c) az Eurojust és a Magyar Köztársaság között a kizárólagos információcsere ellátásában,
d) az Eurojust ad hoc bizottságai munkájában való részvételben,
e) az Eurojust teljes ülésének az Eurojust szervezetét és
mûködését irányító tevékenységében való részvételben.

Adatvédelmi és Mûszaki Biztonsági Önálló Osztály
12. §
(1) Az Önálló Osztály
a)12 elkészíti a szakterületére vonatkozó irányító intézkedések (pl. a belsõ adatvédelmi és -biztonsági, a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének
rendjét rögzítõ, a munkavédelmi és a tûzvédelmi szabályzat, a hivatali épületekbe, helyiségekbe történõ beléptetés
rendjének szabályzata) tervezetét,

11
A 11/A. §-t a 2/2004. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 4. §-ának (3) bekezdése iktatta az utasítás szövegébe.
12
Az a) pont szövegét a 13/2005. (ÜK. 9.) Lü utasítás 1. §-ának (1) bekezdése állapította meg.
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b) ellátja a belsõ adatvédelmi felelõsi feladatokat s e
körben
– közremûködik, illetõleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggõ döntések meghozatalában, valamint az
érintettek jogainak biztosításában,
– ellenõrzi az adatvédelmi törvény és az adatkezelésre
vonatkozó más jogszabályok, valamint az a) pontban megjelölt szabályzatok rendelkezéseinek, továbbá az adatbiztonság és a mûszaki biztonság követelményeinek megtartását, 13
– kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére
hívja fel az adatkezelõt vagy az adatfeldolgozót,
– vezeti a belsõ adatvédelmi nyilvántartást,
– közremûködik az ügyészségi alkalmazottak adatvédelmi ismeretekre történõ oktatásának szervezésében,
c)14 irányítja, koordinálja és végrehajtja – a legfõbb
ügyész által e feladatra kijelölt munkacsoporttal együttmûködve – a honvédelmi felkészítéssel és az országmozgósítással kapcsolatos teendõket; e körben közvetlen kapcsolatot tart a Honvédelmi Minisztérium és a
Belügyminisztérium illetékes szerveivel,
d) ellátja – a titokvédelmi szabályzatban meghatározott
kivételekkel – a titokvédelmi feladatokat, ideértve a fellebbviteli fõügyészségek és a fõügyészségek e tevékenységének ellenõrzését is,
e)15 ellátja az Avtv., a közpénzek felhasználásával, a
köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá
tételével és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes
törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény,
továbbá az elektronikus információszabadságról szóló
2005. évi XC. törvény szerinti közérdekû és közérdekbõl
nyilvános adatok nyilvánosságának biztosításából eredõ
adatellenõrzési és adatközlõi feladatokat,
f) végzi az informatikai biztonsági ellenõrzési feladatokat,
g) gondoskodik a Legfõbb Ügyészség szervezeti egységeinél – a Katonai Fõügyészség kivételével – a munkavédelemmel és az elsõsegély-nyújtással, valamint a tûzvédelemmel kapcsolatos teendõk ellátásáról, a fellebbviteli fõügyészségeknél, a fõügyészségeknél és az OKRI-nál pedig
felügyeli, ellenõrzi e tevékenységet,
h) gondoskodik az ügyészi szervezet biztonsági koncepciójának érvényre juttatásáról, ezen belül
– meghatározza az ügyészi szervezet biztonsági követelményrendszerét,
– koordinálja a fõosztályok biztonságvédelemmel kapcsolatos tevékenységét,

13
A francia bekezdés szövegét a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 1. §-ának
(2) bekezdése állapította meg.
14
Az utasítást c)-d) ponttal kiegészítette és az eredeti c)-h) pont jelölését
e)–j) pontra változtatta a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 1. §-a.
15
Az e) pont szövegét a 4/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 21. §-a (2) bekezdésének a) pontja állapította meg.

1. szám

i) ellátja – a katonai ügyészi szervezet kivételével – a
személy- és vagyonbiztonsági feladatokat, e körben
– közremûködik a Legfõbb Ügyészség székháza biztonságának fenntartásában,
– a fellebbviteli fõügyészségeknél, a fõügyészségeknél
és a helyi ügyészségeknél biztonságvédelmi vizsgálatokat
folytat és ellenõrzéseket végez,
j) szervezi – a katonai ügyészi szervezet kivételével – az
ügyészi szervezet polgári védelmi és katasztrófavédelmi
kötelezettségeinek ellátását,
k)16 végzi – a külön legfõbb ügyészi utasítás17 szerinti
fontos és bizalmas munkakört betöltõ ügyészségi alkalmazottak nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez kapcsolódó feladatok kivételével – a nemzetbiztonsági szervekkel történõ együttmûködéshez kapcsolódó feladatokat.
(2)18 Az Önálló Osztály keretében Biztonsági Csoport
mûködik.

Ellenõrzési Önálló Osztály
13. §
(1) Az Önálló Osztály
a) az ügyészi szervezet gazdaságos és hatékony mûködésének folyamatos fejlesztése és eredményessége növelésének érdekében rendszerszemléletû megközelítéssel ellenõrzi és értékeli az ügyészi szervezetben a katonai
ügyészi szervezet kivételével
– a folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszerek kiépítésének, mûködésének a jogszabályoknak és irányító intézkedéseknek való megfelelését,
– a költségvetési gazdálkodás gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
– az ügyészi szervezet rendelkezésére álló erõforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát,
– a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban elemzéseket,
értékeléseket készít és ajánlásokat tesz a legfõbb ügyész
számára az ügyészi szervezet mûködése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, elõzetes és
utólagos vezetõi ellenõrzési, és a belsõ ellenõrzési
rendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében,
– ajánlásokat és javaslatokat fogalmaz meg a legfõbb
ügyész számára, a kockázati tényezõk, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében,
– az ajánlások és javaslatok alapján meghatározott intézkedések megvalósítását figyelemmel kíséri;

16
A k) pontot a 2/2005. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 1. §-a iktatta az utasítás szövegébe.
17
12/1999. (ÜK. 11.) LÜ. ut.
18
A (2) bekezdést beiktatta és a jelenlegi szöveget (1) bekezdésre változtatta a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 1. §-ának (3) bekezdése
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b) a belsõ ellenõrzési tevékenység során szabályszerûségi, pénzügyi rendszer- és teljesítményellenõrzéseket, illetve informatikai rendszer-ellenõrzéseket végez,
c) az éves költségvetési beszámolóról megbízhatósági
igazolást bocsát ki,
d) éves összefoglaló ellenõrzési jelentést készít,
e) végzi a vagyonnyilatkozatokkal összefüggõ feladatokat.
(2) Az Önálló Osztály az (1) bekezdés a) pontjában említett feladatokat a Legfõbb Ügyészségnél, valamint a részjogkörrel rendelkezõ fellebbviteli fõügyészségeknél és fõügyészségeknél és az OKRI-nál belsõ ellenõrzési tevékenységként végzi.
(3) Az Önálló Osztály ellenõrzi a fejezeti kezelésû elõirányzatok, valamint a költségvetési cél jelleggel juttatott
és nemzetközi támogatások felhasználását is.

Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Fõosztály
14. §
(1) A Fõosztály
a) elkészíti a szakterületére vonatkozó irányító intézkedések tervezetét,
b) feltárja a szakterületét érintõ elvi és gyakorlati kérdéseket, elemzi a bûnözési adatokat, figyelemmel kíséri a
bûnüldözési gyakorlatot, értékeli a szakági munkát,
c)19 figyelemmel kíséri és elemzi a nyomozó ügyészségek nyomozási gyakorlatát, és intézkedik az irányítást
igénylõ elvi és gyakorlati kérdésekben,
d) intézi az ügykörébe tartozó beadványokat, feladatkörében elõkészíti az országgyûlési képviselõk interpellációira, kérdéseire a választervezetet,
e) elbírálja a hatáskörébe tartozó jogorvoslatokat,
f) dönt a szakági alaputasítás 3. §-ának (5) bekezdésében megjelölt ügyekben,
g) intézi az eljárási kegyelemmel kapcsolatos kérelmeket,
h) a kiadatás megtagadása vagy meghiúsulása esetén
megvizsgálja az igazságügy-miniszter által megküldött
iratokat és álláspontja közlésével azokat az eljárásra
illetékes ügyészhez teszi át,
i)20 elõkészíti a döntést, illetve dönt az ügyészségi nyomozás kizárólagos hatáskörébe nem tartozó bûncselekmények ügyészségi nyomozásáról, ha annak teljesítése a
nyomozó ügyészség feladata,
j) elõkészíti a legfõbb ügyész hatáskörébe tartozó intézkedéseket,
k)21 átruházott jogkörben, szakterületén

19
A c) pont szövegét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 7. §-ának (2) bekezdése állapította meg.
20
Az i) pont szövegét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 7. §-ának (2) bekezdése állapította meg.
21
A k) pont szövegét a 21/2005. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 2. §-a állapította
meg.
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– intézkedik a fõügyész kizárásával kapcsolatos
ügyekben,
– meghosszabbítja a nyomozás határidejét,
– amennyiben az Európai Unió tagállamaival folytatott
bûnügyi együttmûködésrõl szóló törvények (a 2003. évi
CXXX. tv., a 2005. évi CXVI. tv.) másként nem rendelkeznek, dönt a büntetõeljárás külföldi hatóság részére történõ átadásáról vagy a feljelentésrõl, a külföldi hatóság által felajánlott büntetõeljárás átvételérõl, ezekrõl az
illetékes ügyészt egyidejûleg értesíti,
– dönt a külföldi hatóság részére adható, illetve a külföldi hatóságtól kért eljárási jogsegélykérelem tárgyában.
(2) A Fõosztály szervezeti tagozódása:
a) Általános Ügyek Osztálya,
b) Elvi Elemzõ és Értékelõ Osztály,
c) Nemzetközi Jogsegély Ügyek Osztálya.
(3) A fõosztályon mûködõ Nyomozás Felügyeleti és
Vádelõkészítési Ügykezelõ Iroda ellátja a fõosztály, a Kiemelt Ügyek Fõosztálya, valamint – nyomozás felügyeleti
és vádelõkészítési ügyekben – a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály iratkezelési feladatait.

Kiemelt Ügyek Fõosztálya
15. §
(1) A Fõosztály
a) eljár
– a közélet tisztasága ellen (Btk. XV. Fejezet VII. Cím)
elkövetett,
– a nemzetközi közélet tisztasága elleni bûncselekmények (Btk. XV. Fejezet VIII. Cím),
– a terrorcselekmény (Btk. 261. §),
– a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk.
261/A. §),
– a bûnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §),
– a visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel (Btk.
279. §),
– a környezetkárosítás (Btk. 280. §),
– a természetkárosítás (Btk. 281. §),
– a környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése (Btk. 281/A. §),
– a gazdasági bûncselekmények (Btk. XVII. Fejezet),
– a bûnszervezetben (Btk. 137. § 8. pont) elkövetett bármely bûncselekmény, továbbá
– minden olyan bûncselekmény ügyében, amelyet a legfõbb ügyész, illetve a büntetõjogi legfõbb ügyész helyettes
a Kiemelt Ügyek Fõosztálya hatáskörébe utalt,
b) ügykörében
– teljesíti a 14. § (1) bekezdés a)-b), illetve d)–h) és j)–k)
alpontjaiban, valamint
– a Központi Nyomozó Fõügyészség22 tekintetében a
14. § (1) bekezdés c) és i) alpontjában megjelölt feladatokat is, továbbá
22

A szöveget a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 2. §-a állapította meg.
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– intézi a mentelmi joggal, vagy más személyes mentességgel kapcsolatos ügyeket,
c) feladatkörében elõkészíti az országgyûlési képviselõk interpellációira, kérdéseire a választervezetet.
(2) A Fõosztály szervezeti tagozódása:
a) Gazdasági Bûnügyek Osztálya,
b) Szervezett Bûnözés és Korrupciós Ügyek Osztálya.
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mint – büntetõbírósági ügyekben – a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály iratkezelési feladatait.

Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti
és Jogvédelmi Önálló Osztály
17. §

Büntetõbírósági Ügyek Fõosztálya
16. §
(1) A Fõosztály
a) elkészíti a szakterületére vonatkozó irányító intézkedések tervezetét,
b) feltárja a szakterületét érintõ elvi és gyakorlati kérdéseket, elemzi és értékeli a szakági munkát,
c) képviseli a legfõbb ügyészt a Legfelsõbb Bíróság
nyilvános ülésén és – külön felhatalmazás alapján – egyéb
eljárási cselekményeknél,
d) másodfokú indítványt terjeszt elõ azokban az ügyekben, amelyekben az ítélõtábla határozata elleni fellebbezést a törvény lehetõvé teszi [Be. 13. § (2) bekezdés c)
pont, 383. § (1) bekezdés b) pont, 400. § (2) bekezdés],
e) a hatáskörébe tartozó ügyekben elkészíti a felülvizsgálati indítványt, továbbá a megindult felülvizsgálati eljárásokban nyilatkozik az ügyész vagy mások által kezdeményezett felülvizsgálati indítványok tárgyában,
f) elkészíti a törvényesség érdekében benyújtandó jogorvoslati indítványok tervezetét,
g) elkészíti a jogegységi indítványok tervezetét, valamint a Legfelsõbb Bíróság jogegységi tanácsának elnöke
által megküldött, nem a legfõbb ügyész által benyújtott,
jogegységi határozat hozatalára irányuló indítványra tett
nyilatkozat tervezetét,
h) a nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett
magánvádra üldözendõ bûncselekmény esetén elkészíti a
büntetõeljárás megindításához szükséges legfõbb ügyészi
határozat [Btk. 4. § (1) bekezdés a) pont] tervezetét,
i) intézi az eljárási kegyelemmel, továbbá a mentelmi
joggal, vagy más személyes mentességgel kapcsolatos –
hatáskörébe tartozó – ügyeket,
j) elbírálja a fellebbviteli fõügyészségek és a fõügyészségek döntései ellen bejelentett panaszokat,
k) elõterjeszti azokat az indítványokat, amelyekre a törvény szerint jogosult,
l) átruházott jogkörben szakterületén intézkedik a fellebbviteli fõügyész és a fõügyész kizárásával kapcsolatos
ügyekben és – szükség szerint – indítványt tesz más bíróság kijelölésére.
(2) A Fõosztály szervezeti tagozódása:
a) Elvi Ügyek Osztálya,
b) Törvényességi Ügyek Osztálya.
(3) A fõosztályon mûködõ Büntetõbírósági Ügykezelõ
Iroda ellátja a fõosztály, a Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztály, vala-

Az Önálló Osztály
a) elkészíti a szakterületére vonatkozó irányító intézkedések tervezetét, feltárja a szakterületét érintõ elvi és gyakorlati kérdéseket, értékeli a szakági munkát,
b) közvetlen törvényességi felügyeletet gyakorol a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és
az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet, valamint az Igazságügyi Minisztérium, az Országos Rendõr-fõkapitányság, a Határõrség Országos Parancsnoksága,
a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága büntetés-végrehajtási jogi tevékenysége, továbbá a Belügyminisztérium bûnügyi nyilvántartása felett,
c) saját hatáskörében, illetve a fõügyészségek büntetés-végrehajtási feladatokat ellátó ügyészei közremûködésével törvényességi felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtási intézetekben, a rendõrségi fogdákban, az egyes
rendõrkapitányságokon, a határõrségi szerveknél foganatosított fogva tartások végrehajtása felett,
d) saját hatáskörében, illetve a fõügyészségek büntetés-végrehajtási feladatokat ellátó ügyészei közremûködésével törvényességi felügyeletet gyakorol a szabadságelvonással nem járó büntetéseket, büntetõjogi intézkedéseket és az utógondozást végrehajtó, abban közremûködõ
szerveknél büntetés-végrehajtási jogi kötelezettségeik teljesítése felett,
e) megvizsgálja a büntetés-végrehajtási tárgyú bejelentéseket, kérelmeket, panaszokat, meghallgatásokat tart a
fogva tartottaknak; intézkedik az ennek során észlelt törvénysértések megszüntetése és orvoslása érdekében,
f) közremûködik a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelõzésérõl szóló európai egyezmény rendelkezéseinek megtartásában, teljesíti az európai egyezménnyel létrehozott ellenõrzõ bizottság
(CPT) összekötõi feladatait; közremûködik az ENSZ és az
Európa Tanács ajánlásainak és irányelveinek az érvényesítésében,
g) teljesíti a büntetések és az intézkedések végrehajtásával kapcsolatos adatszolgáltatásra irányuló, az ügyészséghez érkezett külföldi megkereséseket a b) és f) pontban
foglalt tevékenysége során,
h) közremûködik a büntetés, intézkedés végrehajtásának átengedésével, illetve átvételével kapcsolatos nemzetközi szerzõdések végrehajtásának ellenõrzésében,
i) a hatáskörébe tartozó ügyekben jogvédelmi tevékenységet végez,
j) elbírálja a fõügyészségek döntései ellen bejelentett
panaszokat,

1. szám

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

k) együttmûködik a büntetés-végrehajtásban közremûködõ szervek tevékenységét irányító minisztériumokkal és
országos hatáskörû szervekkel.
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály
18. §
Az Önálló Osztály
a) ellátja – a hatáskörébe tartozó ügyekben – a 14. §
(1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésének c)-l) pontjaiban, valamint a 17. § f) és i) pontjaiban meghatározott feladatokat,
b) közvetlen törvényességi felügyeletet gyakorol az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
Aszódi Javítóintézetének tevékenysége felett,
c) saját hatáskörében, illetve az illetékes fõügyészség
gyermek- és ifjúságvédelmi szakfeladatokat ellátó ügyészének közremûködésével ellenõrzi a javítóintézetekben a
javítóintézeti nevelés végrehajtásának, a javítóintézetekben, a büntetés-végrehajtási intézetekben és a rendõrségi
fogdákban a fiatalkorúak elõzetes letartóztatása foganatosításának a törvényességét,
d) az országos büntetés-végrehajtási intézetekben a
Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztállyal egyeztetve idõszakonként ellenõrzi a fiatalkorú elítéltekre vonatkozó büntetés-végrehajtási jogszabályok megtartását,
e) szükség esetén intézkedik az egyes büntetõ jogszabályok büntetõeljáráson kívüli végrehajtása érdekében, különösen a pártfogó felügyelet és a gyámhatósági gyermekvédelmi intézkedések alkalmazása körében,
f) a gyermek- és ifjúságvédelmet érintõ büntetõjogon kívüli törvényességi felügyelet körében teljesíti a 19. § (1) bekezdésének d), f) és g) pontjában meghatározott feladatokat,
g) figyelemmel kíséri a kiskorúak jogainak érvényesülését a minisztériumok és az országos hatáskörû szervek
által mûködtetett gyermekintézményekben,
h) szükség esetén intézkedik a jogellenesen külföldre
vitt, vagy külföldrõl Magyarországra hozott kiskorúakat
érintõ panaszokkal és kérelmekkel kapcsolatban,
i) együttmûködik a család-, gyermek- és ifjúságvédelemben érdekelt minisztériumokkal és országos hatáskörû
szervekkel,
j) részt vesz a fõügyész által összehívott szakági operatív értekezleteken,
k) ellátja a szakági alaputasításban meghatározott, hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat.

Közigazgatási Jogi Fõosztály
19. §
(1) A Fõosztály
a) elkészíti a szakterületére vonatkozó irányító intézkedések tervezetét,
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b) feltárja a szakterületét érintõ elvi és gyakorlati kérdéseket, elemzi és értékeli a szakági munkát,
c) jogszabályban meghatározott esetekben peres eljárást
indít, nemperes eljárást kezdeményez, törvényben meghatározott per- és jogorvoslatokkal él,
d) törvényben meghatározott esetekben, a legfõbb
ügyésznek a szakági feladatok ellátására vonatkozó utasításában meghatározott módon a hatáskörébe tartozó szerveknél és szervezeteknél megvizsgálja, illetve megvizsgáltatja e szervek (szervezetek) egyedi ügyben hozott határozatai, intézkedései, illetve az általános érvényû rendelkezései törvényességét, vagy azok vizsgálatát kezdeményezi az ellenõrzési vagy felügyeleti joggal felruházott
szervnél,
e) a hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a Legfõbb
Ügyészséget a Legfelsõbb Bíróság elõtt,
f) hatáskörében eljárva elemzi a jogszabályok érvényesülését,
g) feladatkörében elkészíti a legfõbb ügyésznek véleményezésre megküldött jogszabálytervezetekre vonatkozó észrevételek tervezetét,
h) elbírálja a minisztériumok és más országos hatáskörû
államigazgatási szervek, valamint a fõügyészségek intézkedését sérelmezõ beadványokat,
i) elkészíti a jogegységi indítványok tervezetét, valamint a Legfelsõbb Bíróság jogegységi tanácsának elnöke
által megküldött, nem a legfõbb ügyész által benyújtott
jogegységi határozat hozatalára irányuló indítványra tett
nyilatkozat tervezetét.
(2) A Fõosztály szervezeti tagozódása:
a) Környezetvédelmi Osztály
b) Közigazgatási Jogi Osztály,
c) Szabálysértési Osztály.
(3) A fõosztályon mûködõ Magánjogi és Közigazgatási
Jogi Ügykezelõ Iroda ellátja a fõosztály, a Magánjogi Fõosztály, valamint – magánjogi és közigazgatási jogi
ügyekben – a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály
iratkezelési feladatait.

Magánjogi Fõosztály
20. §
(1) A Fõosztály
a) elkészíti a szakterületére vonatkozó irányító intézkedések tervezetét,
b) feltárja a szakterületét érintõ elvi és gyakorlati kérdéseket, elemzi és értékeli a szakági munkát,
c) jogszabályban meghatározott esetekben polgári, illetõleg munkaügyi peres eljárást indít, nemperes eljárást
kezdeményez, törvényben meghatározott per- és jogorvoslatokkal él, ellátja – a legfõbb ügyészi utasításokban meghatározott módon – az ügyészi törvényben és más jogszabályokban elõírt polgári peres és nemperes eljárásokkal
kapcsolatos ügyészi feladatokat,
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d) a hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a Legfõbb
Ügyészséget a Legfelsõbb Bíróság elõtt,
e) törvényben meghatározott módon ellátja a civil szervezetek mûködésének törvényességi felügyeletét,
f) hatáskörében eljárva elemzi a jogszabályok érvényesülését,
g) megvizsgálja, illetõleg megvizsgáltatja a hozzá jogszabálysértés miatt benyújtott kérelmekkel kapcsolatos
ügyeket,
h) elkészíti a jogegységi indítványok tervezetét, valamint a Legfelsõbb Bíróság jogegységi tanácsának elnöke
által megküldött, nem a legfõbb ügyész által benyújtott
jogegységi határozat hozatalára irányuló indítványra tett
nyilatkozat tervezetét,
i)23 közremûködik az ügyészi szervezet egészét érintõ
peres és nemperes eljárásokban a Legfõbb Ügyészség jogi
képviseletének elõkészítésében és ellátásában.
(2) A Fõosztály szervezeti tagozódása:
a) Dologi Jogi és Egyesületi Ügyek Osztálya,
b) Gazdasági Jogi Osztály,
c) Kötelmi Jogi, Foglalkoztatási Jogi és Alapítványi
Ügyek Osztálya.
d)24

Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály
21. §
(1) A Fõosztály
a)25 közremûködik az ügyészi szervezet mûködéséhez
szükséges személyi feltételek biztosításában, ideértve a
külön legfõbb ügyészi utasítás26 szerinti fontos és bizalmas munkakört betöltõ ügyészségi alkalmazottak nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez kapcsolódó feladatok ellátását is,
b) tervezi az ügyészi szervezet létszám-utánpótlását, átfogó elemzéseket, értékeléseket és ezekre alapított javaslatokat készít a személyügyi munka egészérõl, illetõleg
egyes részterületeirõl,
c)27 tervezi és szervezi az ügyészségi fogalmazói utánpótlást, az ügyészek és – a Magyar Ügyészképzõ Központ
hatáskörébe tartozó képzések kivételével – más ügyészségi alkalmazottak képzését és továbbképzését, ezen belül
különösen az ügyészségi szervezésû tanfolyamokat, konferenciákat, a külföldi és belföldi partnerintézményekkel
közös továbbképzési célú rendezvényeket, külföldi egyéni

23

Az i) pont szövegét a 7/2004. (ÜK. 5.) LÜ utasítás 1. §-a állapította

meg.
24

A d) pontot a 7/2004. (ÜK. 5.) LÜ utasítás 2. §-a hatályon kívül helyez-

25

Az a) pont szövegét a 2/2005. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 2. §-a állapította
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és csoportos tanulmányutakat, a posztgraduális képzést, az
idegennyelv-tanfolyamokat, a szakmai-tudományos pályázatokat, tudományos ifjúsági konferenciákat; közremûködik a Magyar Ügyészképzõ Központ feladatainak
ellátásában,
d) gondoskodik a külföldi ösztöndíjas pályázatok kiírásáról, a tanulmányúton résztvevõk tapasztalatainak hasznosításáról, a nemzetközi továbbképzési programok alapján bel- vagy külföldön rendezendõ szemináriumokon
résztvevõ ügyészségi alkalmazottak kiválasztásáról, a szemináriumok idõbeli és más képzési programokkal történõ
összehangolásáról,
e) közremûködik az ügyészségi szolgálati viszonyra és a
javadalmazásra vonatkozó jogszabályok és irányító intézkedések elõkészítésében és kidolgozza az ezekre vonatkozó belsõ szabályzatok tervezetét, szervezi végrehajtásukat,
f) legfõbb ügyészi döntésre elõkészíti a javadalmazásra,
elismerésekre és szociális intézkedésekre vonatkozó
irányelveket, továbbá a legfõbb ügyészi, illetõleg bizottsági hatáskörbe tartozó személyügyi, továbbképzési, szociális és a szolgálati viszonyt érintõ egyedi ügyeket,
g) elkészíti az ügyészi szervezet személyügyi és továbbképzési tervét; évente összefoglaló tájékoztatót készít az
ügyészség fegyelmi helyzetérõl,
h) gondoskodik a pályázati felhívások közzétételérõl,
elbírálásra elõkészíti a pályázatokat,
i) ellátja a személyügyi nyilvántartás központi feladatait,
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben irányítási, felügyeleti
és ellenõrzési jogkört gyakorol – a legfõbb ügyész, a legfõbb ügyész helyettesei és a katonai ügyészi szervezet kivételével – a munkáltatói jogkört gyakorlók tevékenysége
felett,
k) közremûködik az ügyészi szervezet egészét vagy
több ügyészi szakágat érintõ jogszabálytervezetek egyeztetésében, valamint a legfõbb ügyészi utasítások, beszámolók, jelentések és jelentõsebb értekezleti elõterjesztések elõkészítésében,
l)28 a fõosztályok javaslatai alapján elkészíti a Legfõbb
Ügyészség vizsgálati tervének a tervezetét; szervezi az
utasításban megjelölt vezetõi értekezleteket, közremûködik a hivatali rendezvények megszervezésében,
m) megszervezi a fellebbviteli fõügyészségek és a fõügyészségek fontosabb értekezletein a Legfõbb Ügyészség képviseletét,
n) végzi az egész ügyészi szervezetet érintõ igazgatásszervezési feladatokat,
o) nyilvántartja a vezetõi értekezlet és a legfõbb ügyész
döntéseibõl eredõ feladatokat, összeállítja és kétévenként
közzéteszi a hatályos irányító intézkedések jegyzékét,
p) elkészíti az ügyészség szervezetére és mûködésére
vonatkozó szabályzat, továbbá a feladatkörébe tartozó
más irányító intézkedések tervezetét,

te.
meg.
26
27

meg.

12/1999. (ÜK. 11.) LÜ ut.
A c) pont szövegét a 14/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 9. §-a állapította

28
Az l) pontot az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás 1. §-ának (1) bekezdése
egészítette ki.
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q) összeállítja a legfõbb ügyész országgyûlési beszámolójának tervezetét,
r)29 külön utasítás szerint ellátja a könyvtári feladatokat,
s) végzi a Legfõbb Ügyészségen a panaszirodai tevékenységet,
t)30 végzi a központi iratkezelési és titkos ügykezelési
tevékenységet, kezeli a fõirattárat,
u) közremûködik a Legfõbb Ügyészség hivatalos kiadványainak elõkészítésében, szerkeszti az Ügyészségi
Közlönyt,
v)31 ellátja – a Gazdasági Fõigazgatóság közremûködésével – a kegyeleti feladatokat,
w)32 ellátja az ügyészi szervezet egészét érintõ peres és
nemperes eljárásokban a Legfõbb Ügyészség jogi
képviseletét,
x)33 intézi az ügyészségi alkalmazottak biztonsági okmányaival (szolgálati igazolvány, nyugdíjas ügyészek igazolványa, ideiglenes belépési engedély) összefüggõ
teendõket,
y)34 végzi az ügyészség hagyományainak õrzésével kapcsolatos, továbbá mindazokat a feladatokat, amelyekkel a
legfõbb ügyész – állandó vagy eseti jelleggel – megbízza.
(2) A Fõosztály szervezeti tagozódása:
a)35 Igazgatási Osztály
b) Személyügyi Osztály,
c) Továbbképzési Osztály.
d)36 Jogi Képviseleti és Koordinációs Osztály.
(3)37 A fõosztályon Személyügyi és Továbbképzési
Nyilvántartó és Ügykezelõ Iroda, a Jogi Képviseleti és Koordinációs Osztály keretében Jogi Képviseleti Ügyek Irodája, az Igazgatási Osztály keretében pedig Központi Igazgatási és Titkos Ügykezelõ Iroda mûködik; ez utóbbi iroda
ellátja a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya, valamint a Nemzetközi Képviseleti Önálló Osztály iratkezelési
feladatait is.

29
Az r) pont szövegét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás 1. §-ának (2) bekezdése állapította meg. A Legfõbb Ügyészség könyvtáráról a 6/2004. (ÜK. 4.)
LÜ utasítás rendelkezik.
30
A t)-u) pont új szövegét megállapította és a v)–y) pont jelölését u)–x)
pontra változtatta a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 2. §-ának (1) bekezdése.
31
A v) pontot hatályon kívül helyezte és a w)–z) pont jelölését v)-y) pontra
változtatta a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 12. §-ának (1) bekezdése.
32
A pont szövegét a 7/2004. (ÜK. 5.) LÜ utasítás 3. §-a állapította meg,
jelölését w) pontra változtatta a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 12. §-ának (1)
bekezdése.
33
Az x) pont szövegét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás 1. §-ának (3) bekezdése, jelölését a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 12. §-ának (1) bekezdése állapította meg.
34
Az x) pont jelölését z) pontra az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás 1. §-ának
(3) bekezdése változtatta meg, majd utóbb a jelölést y) pontra változtatta a
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 12. §-ának (1) bekezdése.
35
Az a) pont szövegét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 2. §-ának (2) bekezdése állapította meg, utóbb a Hang- és Képtechnikai Laboratórium szövegrészt hatályon kívül helyezte a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 12. §-ának
(1) bekezdése.
36
A d) pontot a 7/2004. (ÜK. 5.) LÜ utasítás 4. §-a iktatta az utasítás szövegébe.
37
A (3) bekezdés szövegét a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 2. §-a határozta meg.
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Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály
22. §38
(1) A Fõosztály
a) elkészíti a szakterületére vonatkozó irányító intézkedések tervezetét,
b) meghatározza az ügyészségi ügyviteli, iratkezelési és
statisztikai rendet, elvi irányítást gyakorol az ügyiratkezelõ irodák mûködése felett,
c) irányítja, szervezi és végzi az ügyészségi számítástechnika-alkalmazási rendszerek kialakítását, biztosítja a
rendszerbe kerülõ adatállomány összegyûjtését, karbantartását, feldolgozását és tárolását,
d) gondoskodik a feldolgozott adatok felhasználásáról,
meghatározott szempontok szerinti értékelésérõl és rendszeres közlésérõl, továbbá eseti jelleggel adatokat szolgáltat,
e) rendszerezi és kezeli a fõosztály kiadványainak a
Legfõbb Ügyészségen tárolt példányait és õrzi az eseti információ-szolgáltatás anyagának eredeti példányait,
f) mû köd te ti, irá nyít ja és fej lesz ti az ügyész sé gi
táv-adatátviteli hálózatot, az Informatikai Központot, menedzseli rendszereit, szakmai irányítást és felügyeletet biztosít a fõügyészségi informatikusok számára,
g) üzemelteti a Legfõbb Ügyészség és a vele közös
rendszerben lévõ ügyészségi szervek lokális hálózatait,
h) elõsegíti az ügyészi szervek egységes számítógép-ellátását, koordinálja az informatikai eszközök beszerzését,
felhasználási módját, ellenõrzi az ezzel összefüggõ tevékenységet,
i) közremûködik az ügyészségi alkalmazottak informatikai-számítástechnikai és egyéb, a munkavégzés színvonalát javító képzésében és továbbképzésében,
j)39 megszervezi, illetõleg végzi az ügyészségi ügyviteli, illetve statisztikusi feladatokat ellátó ügyészségi alkalmazottak vizsgáztatását,
k) javaslatot tesz az informatika mûködtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges alapvetõ személyi, mûszaki és
pénzügyi feltételek biztosítására, közremûködik az informatikai eszközök beszerzéséhez, mûködtetéséhez szükséges kiadások költségvetési elõirányzatainak kialakításában, rendelkezik az e célra jóváhagyott elõirányzatok felett, végzi az informatikai eszközök beszerzését, vezeti a
számítástechnikai eszközök szakmai és analitikus nyilvántartását,
l) közremûködik – elõzetes egyeztetéssel és szakmai véleményadással – a fellebbviteli fõügyészségek, a fõügyészségek, valamint az OKRI számítástechnika-alkalmazási és informatikai célú mûködési és fejlesztési terveinek elõkészítésében,

38
A § számozását a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 10. §-ának a) pontja állapította meg.
39
A j) pont szövegét a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 3. §-ának (1) bekezdése állapította meg.
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m) végzi a Fõosztály kiadványainak megjelentetésével
kapcsolatos nyomdatechnikai feladatokat,
n) ellátja raktári számmal a fõosztályok által bevezetett,
illetve módosított formanyomtatványokat, továbbítja a
megrendelésre kerülõ mintapéldányokat a Gazdasági Fõigazgatóságnak és végzi ezeknek a sorozatgyártás elõtti
ellenõrzését,
o)40 mûködteti a Legfõbb Ügyészség audiovizuális laboratóriumát, ellátja az ügyészség hivatali tevékenységével kapcsolatos fotó-, video- és hangtechnikai feladatokat,
p)41 ellátja törvényben és egyes legfõbb ügyészi utasításokban elõírt adatközlésekkel összefüggésben felmerült
feladatokat.
(2) A Fõosztály szervezeti tagozódása:
a) Jogi Informatikai Osztály
– Értékelõ Csoport,
– Statisztikai Csoport,
b) Alkalmazási Szoftverfejlesztõ és Mûködtetõ Osztály
– Fejlesztési Csoport,
– Mûködtetési Csoport,
c) Hálózatfejlesztõ és Üzemeltetõ Osztály
– Központi Rendszerfelügyelet,
– Legfõbb Ügyészségi Rendszerfelügyelet,
– Területi Rendszerfelügyelet,
– Gazdálkodási és Fenntartási Csoport,
d)42 Hang- és Képtechnikai Laboratórium.
(3)43 A fõosztályon Számítástechnika-alkalmazási és
Információs Ügykezelõ Iroda44 mûködik, amely ellátja az
Adatvédelmi és Mûszaki Biztonsági Önálló Osztály, valamint az Ellenõrzési Önálló Osztály iratkezelési feladatait is.

Gazdasági Fõigazgatóság
23. §45

(1) A Fõigazgatóság
a) elkészíti a Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet
költségvetési tervjavaslatát, eleget tesz a költségvetési beszámolási és zárszámadási kötelezettségnek,

40
Az o) pontot a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 3. §-ának (2) bekezdése
iktatta az utasítás szövegébe.
41
A p) pontot a 4/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 21. §-ának b) pontja illesztette az utasítás szövegébe.
42
A d) pontot a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 3. §-ának (3) bekezdése iktatta az utasítás szövegébe.
43
A (3) bekezdést a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 3. §-ának (4) bekezdése
iktatta az utasítás szövegébe.
44
Lásd még az 1/1996. (ÜK. 1.) LÜ utasítással kiadott Titokvédelmi Szabályzat 2. pontja (3) bekezdésének f) pontját.
45
A § számozását a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 10. §-ának a) pontja állapította meg.
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b) közremûködik az éves költségvetés megalapozását
elõsegítõ, hosszabb távra szóló számítások elkészítésében
és az éves költségvetés kereteinek kialakításában; ezek ismeretében az elõírt szerkezetben – a fõosztályokkal egyeztetve – elkészíti a fejezet éves költségvetési javaslatát,
majd az országgyûlési jóváhagyás után kialakítja és egyezteti a részjogkörû költségvetési egységek költségvetési
elõirányzatait,
c) szervezi és irányítja a gazdálkodást, biztosítja a költségvetés végrehajtását és elõkészíti az éves költségvetés
szükség szerinti elõirányzat-módosítását,
d) ellátja a pénzügyi-gazdasági közérdekû adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatokat,
e) ellátja az ügyészi szervezet központi illetmény számfejtését és az önálló társadalombiztosítási kifizetõhelyi
feladatokat,
f) elvégzi az adók és járulékok elszámolásával, bevallásával és befizetésével kapcsolatos feladatokat,
g) irányító intézkedést ad ki a pénzügyi-gazdálkodási
rendre és a számvitelre, szakmai felügyeletet és ellenõrzést
gyakorol a végrehajtás felett,
h) figyelemmel kíséri – a vezetõi és a munkafolyamatba
épített ellenõrzés keretében – a gazdasági-pénzügyi folyamatok, ezen belül az elõirányzatok felhasználásának az
alakulását és errõl szükség szerint tájékoztatja a Legfõbb
Ügyészség vezetését,
i) kezeli az ügyészi szervezet Lakásalap számláját,
j) ellátja a vagyongazdálkodással, tervezéssel és beszámolással kapcsolatos feladatokat,
k) biztosítja az ügyészi szervezet mûködésének tárgyi
feltételeit, közremûködik az ehhez szükséges anyagi eszközök megteremtésében, gondoskodik a gazdaságos
üzemeltetésrõl,
l) mûködteti az ügyészségi gépjármûvek javító mûhelyét és a központi garázst,
m) az éves költségvetésben biztosított elõirányzatok keretén belül ellátja a beruházások megvalósításával, valamint az épületek és egyéb tárgyi eszközök felújításával,
karbantartásával kapcsolatos feladatokat, ideértve ezek
pénzügyi és mûszaki elõkészítését, terveztetését, a hatósági engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárások lefolytatását, az építési munkák mûszaki ellenõrzését vagy ezen
munkák külsõ szervezettel történõ elvégeztetését és az
egyéb, esetenként felmerülõ beruházói feladatokat,
n) ellátja az országmozgósítással és a polgári védelemmel kapcsolatos pénzügyi és mûszaki feladatokat,
o) ellátja a Legfõbb Ügyészség Balatonlellei Oktatási
Központja üzemeltetési és fenntartási teendõit, biztosítja a
mûködés feltételeit.
(2) A Fõigazgatóság az (1) bekezdésben megjelölt feladatait a (3) bekezdésben megjelölt szervezeti egységein,
valamint a részjogkörû költségvetési egységek (területi)
pénzügyi osztályain (csoportjain) keresztül hajtja végre.
(3) A Fõigazgatóság szervezeti tagozódása:
a) Költségvetési Fejezeti és Finanszírozási Osztály
– Költségvetési és Finanszírozási Csoport,
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– Bér-, Létszám és Járulék Elszámolási Csoport,
– Számviteli Csoport,
b)46 Központi Gazdálkodási és Gondnoksági Osztály
– Gazdálkodási és Számviteli Csoport,
– Gondnoksági Csoport,
– Gépjármû Forgalmi Csoport,
– Balatonlellei Oktatási Központ,
c) Építési Osztály,
d) Mûszaki és Gépjármû Osztály
– Mûszaki Csoport,
– Gépkocsi Javító Mûhely és Garázs Csoport.
(4) A Fõigazgatóságon mûködõ Pénzügyi és Mûszaki
Ügykezelõ Iroda ellátja a Gazdasági Fõigazgatóság iratkezelési feladatait.

4. A Katonai Fõügyészség fõosztályainak feladatai
Katonai Ügyek Fõosztálya
24. §
A Fõosztály
a) elkészíti a katonai ügyészi szervezetre vonatkozó irányító intézkedések tervezetét,
b) feltárja a mûködési területét érintõ elvi és gyakorlati
kérdéseket, elemzi és értékeli a katonai ügyészi munkát,
c)47 javaslatot tesz a Legfõbb Ügyészség vizsgálati tervében elõírt feladatoknak a szervezetet érintõ meghatározására, elõkészíti a Katonai Fõügyészség vizsgálati tervét,
továbbá elvégzi az általános, a szakági és a célvizsgálatokat,
d) közremûködik a Legfõbb Ügyészség katonai ügyészi
tevékenységgel is kapcsolatos állásfoglalásainak kialakításában,
e) felügyeli a Katonai Fellebbviteli Ügyészség vádhatósági, továbbá a területi katonai ügyészségek büntetõjogi
(nyomozási, nyomozás felügyeleti, vádhatósági) tevékenységét, felettes ügyészségként elbírálja az intézkedéseik ellen bejelentett jogorvoslatokat, továbbá elõkészíti
megismételt panasz esetén a felettes ügyész, újabb panasz
esetén a döntésre jogosult utasítására a katonai fõügyész és
a legfõbb ügyész döntését,
f) dönt a kizárás, a kijelölés és az illetékességi összeütközés tárgyában, elõkészíti a hatásköri összeütközés feloldását,
g) átruházott jogkörben, mûködési területén
– intézkedik a Katonai Fellebbviteli Ügyészséget és a
területi katonai ügyészséget vezetõ ügyész kizárásával
kapcsolatos ügyekben,
– meghosszabbítja a nyomozás határidejét,

46

A b) pont szövegét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 3. §-a állapította

meg.
47

A c) pont szövegét a 2/2005. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 3. §-a állapította meg.
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– dönt a büntetõeljárás külföldi hatóság részére történõ
átadásáról vagy a feljelentésrõl, a külföldi hatóság által
felajánlott büntetõeljárás átvételének elfogadásáról, intézkedésérõl egyidejûleg az illetékes ügyészt értesíti,
– dönt a külföldi hatóság részére adható, illetve a külföldi hatóságtól kért eljárási jogsegélykérelmek tárgyában,
h) hatáskörében elvégzi a 14. § (1) bekezdésének g)–j)
pontjaiban foglalt feladatokat,
i) eljár a hatáskörébe tartozó büntetõbírósági ügyekben
és ellátja a 16. § (1) bekezdésének c)–k) pontjaiban foglalt
feladatokat is,
j) irányítja és ellenõrzi a Btk. 127. §-a szerinti büntetés-végrehajtással kapcsolatos törvényességi felügyeleti
tevékenységet, közremûködik a 17. § f) pontjában írt feladatok teljesítésében és ellátja a 17. § k) pontjaiban írt
feladatokat,
k) hatáskörében ellátja a magánjogi és közigazgatási jogi tevékenységet,
l) összehangolja és irányítja a területi katonai ügyészségek parancsnoki jogalkalmazással kapcsolatos törvényességi tevékenységét,
m) irányítja és szervezi a bûnmegelõzéssel, jogi felvilágosítással kapcsolatos katonai ügyészi feladatok
teljesítését,
n) intézi a Katonai Fõügyészséghez benyújtott kérelmeket, beadványokat és panaszokat,
o) irányítja és ellenõrzi a fõosztály keretében mûködõ
ügyviteli iroda és kriminalisztikai laboratórium munkáját.

Személyügyi és Információs Önálló Osztály
25. §
Az Önálló Osztály
a) elõkészíti a katonai ügyészi szervezetre vonatkozó
személyügyi döntéseket és parancsokat,
b) tervezi és szervezi a fogalmazói és ügyészi létszám-utánpótlást,
c) tervezi és koordinálja a katonai ügyészi szervezet
egyéb létszám-utánpótlását,
d) szervezi és felügyeli a katonai ügyészségi fogalmazók képzését,
e) szervezi és irányítja a tanulmányi és továbbképzési
tevékenységet,
f) gondoskodik a pályázati felhívások elõkészítésérõl és
intézkedik azok közzétételére,
g) ellátja a személyügyi nyilvántartás központi feladatait,
h) felügyeli a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen és a
területi katonai ügyészségeken folyó személyügyi munkát,
i) felügyeleti és ellenõrzési jogkört gyakorol a Katonai
Fellebbviteli Ügyészség és az elsõfokú katonai ügyészségek munkáltatói jogkört gyakorló tevékenysége felett,
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j) katonai fõügyészi döntésre elõkészíti a javadalmazásra, elismerésekre, szociális intézkedésekre érkezett elõterjesztéseket, javaslatokat,
k) ellátja a katonai ügyészi szervezet katonai szervezési,
igazgatási feladatait, kidolgozza a minõsített idõszakra vonatkozó speciális terveket,
l) a béke- és minõsített idõszakban állandó és közvetlen
kapcsolatot tart a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség illetékes szerveivel,
m) gondoskodik a minõsített idõszakra lebiztosított tartalékos ügyészi létszám szükségszerû váltásáról,
n) elkészíti a rendszeres és eseti harckészültségi és létszámjelentéseket,
o) gondoskodik a Katonai Fõügyészségen a munkavédelemmel és az elsõsegély-nyújtással, valamint a tûzvédelemmel kapcsolatos teendõk ellátásáról, a Katonai Fellebbviteli Ügyészségnél és a területi katonai ügyészségeknél felügyeli, ellenõrzi e tevékenységet,
p) ellátja a katonai ügyészi szervezetben a személy- és
vagyonbiztonsági feladatokat, e körben
– közremûködik a Legfõbb Ügyészség székháza biztonságának fenntartásában,
– a Katonai Fellebbviteli Ügyészségnél és a területi katonai ügyészségeknél biztonságvédelmi ellenõrzéseket
végez,
q) közremûködik a katonai ügyészi szervezet nemzetközi kapcsolatainak szervezésében, végzi a protokoll
feladatokat,
r) szervezi és koordinálja a katonai ügyészi szervezet
teljes állománya üdültetését,
s) ellátja – az illetékes minisztériumokkal együttmûködve – a kegyeleti feladatokat,
t) irányítja és felügyeli az önálló osztály keretében végzett információs (adatfeldolgozási) munkát.

1. szám

telezettségek teljesítésérõl és a kintlévõségek helyzetérõl,
továbbá adatszolgáltatást biztosít az Információs Rendszer
integrált emberi erõforrás-gazdálkodási alrendszere
számára,
e) biztosítja a katonai fõügyész által a Katonai Fellebbviteli Ügyészség és a területi katonai ügyészségek részére
jóváhagyott pénzkeretek felhasználásához a havi
pénzszükségletet,
f) biztosítja az elõírt zárási idõpontig a HM Pénzügyi
Számító és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság számára küldendõ havi változásjelentések alapján az ügyészségi alkalmazottak járandóságainak, jogosultságainak idõbeni
kifizetését,
g) figyelemmel kíséri a belsõ ellenõrzés, a vezetõi és a
munkafolyamatba épített ellenõrzés keretében a költségvetési elõirányzatok felhasználását, a gazdasági-pénzügyi
folyamatok alakulását, helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrzi a területi katonai ügyészségek pénzügyi és anyagellátó tiszthelyetteseinek munkáját, pénzügyi-számviteli
tevékenységét,
h) irányítja és ellenõrzi a katonai ügyészi szervezet állománytáblájában rendszeresített és biztosított szolgálati
gépjármûvek ügyintézését, intézkedik szakszervizben történõ javításukra, kezdeményezi a gépjármûvek selejtezését,
i) ellátja a katonai ügyészi szervezetben lévõ irodatechnikai eszközök üzemeltetésével, javításával kapcsolatos
feladatokat,
j) gondoskodik a katonai ügyészi szervezet egyéb speciális katonai anyagi, technikai, fegyverzeti ellátásáról.

5. A Legfõbb Ügyészség és a Katonai Fõügyészség
mûködésének egyes szabályai

Pénzügyi és Számviteli Önálló Osztály

A legfõbb ügyész, a Legfõbb Ügyészség és
a Katonai Fõügyészség irányítási és felügyeleti eszközei

26. §

27. §

Az Önálló Osztály
a) megtervezi a Honvédelmi Minisztérium által kiadásra kerülõ tervezési utasítás alapján a katonai ügyészségek
cím éves költségvetési elõirányzat szükségletét,
b) biztosítja az országgyûlési jóváhagyás után a Katonai
Fõügyészség, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség és a területi katonai ügyészségek jóváhagyott költségvetési elõirányzatainak a felhasználását; féléves számszaki, valamint éves számszaki és szöveges beszámolót készít a gazdálkodás végrehajtásáról, a költségvetési elõirányzatok
felhasználásáról,
c) szervezi és irányítja a gazdálkodást, kezdeményezi és
elõkészíti az éves költségvetés szükség szerinti elõirányzat-módosítását,
d) folyamatosan adatszolgáltatást végez a HM Költségvetési Gazdálkodás Információs Rendszere számára a kö-

(1) Irányítási és felügyeleti eszközök:
a) az irányító intézkedések,
b) a felügyeleti ellenõrzések.
(2) Irányító intézkedések:
a) a legfõbb ügyész utasítása,
b) a katonai fõügyész intézkedése,
c) a legfõbb ügyész, a legfõbb ügyész helyettes, valamint a fõosztályvezetõ48 körlevele.
(3) Felügyeleti ellenõrzések:
a) az általános vizsgálat,
b) a szakági vizsgálat,
c) a célvizsgálat.

48

Lásd a 10. § d) pontját.
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A legfõbb ügyész utasítása
28. §

(1) A legfõbb ügyész utasítása az egész ügyészi szervezetre, illetõleg egy vagy több ügyészi szakterületre, továbbá az ügyészség mûködésének különbözõ területeire vonatkozó elõírás, amely meghatározza az ügyészi feladatokat, a feladatok megvalósításának módját, az ügyintézési,
az igazgatási, a számítástechnika-alkalmazási, az informatikai, a pénzügyi és a gazdálkodási tevékenység rendjét.
(2) A legfõbb ügyész utasításának tervezetét a tárgykör
szerint illetékes fõosztály készíti el és egyezteti az érdekelt
fõosztályokkal, valamint – szükség esetén – az alárendelt
ügyészségekkel, az Ügyészségi Dolgozók Országos Szakszervezetével, az Ügyészek Országos Egyesületével, a Pro
Iustitia Egyesülettel és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsával (az utóbbiak az utasítás alkalmazásában együtt: érdek-képviseleti szervek). Az egyeztetés során a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályt érdekelt fõosztálynak kell tekinteni.
(3) Költségkihatással járó szabályozás esetén a tervezet
pénzügyi kihatásait be kell mutatni.
(4) Az észrevételek egyeztetése az elõkészítõ fõosztály
feladata. Az egyeztetés eredménytelensége esetén – az illetékes legfõbb ügyész helyettes véleményének figyelembevételével – a legfõbb ügyész dönt.
(5) Az egyeztetett utasítás tervezetét kiadás elõtt az illetékes legfõbb ügyész helyettesnek be kell mutatni.
A katonai fõügyész intézkedése
29. §
(1) A katonai fõügyész intézkedése (a továbbiakban: intézkedés) a katonai ügyészségen meghatározza a katonai
ügyészi feladatok megvalósításának módját, rendezi az általános szabályozástól eltérõ ügyintézési, igazgatási és
pénzügyi kérdéseket.
(2) Az intézkedés tervezetét a tárgykör szerint illetékes
fõosztály készíti el és egyezteti.
(3) Az intézkedést – kiadás elõtt – a legfõbb ügyésznek
be kell mutatni.
A legfõbb ügyész, a legfõbb ügyész helyettes, valamint
a fõosztályvezetõ körlevele
30. §
(1) A legfõbb ügyész, a legfõbb ügyész helyettes, valamint a fõosztályvezetõ körlevele jogszabályban, illetõleg
legfõbb ügyészi utasításban, katonai fõügyészi intézkedésben szabályozott kérdések végrehajtását segíti elõ, eligazítást nyújt a jogalkalmazás részleteire, illetõleg más
szerv elõírásainak figyelemmel kísérésére hív fel.
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(2) A körlevél elõkészítésére és kiadására a 28. § (2) és
(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy
az egyeztetés során a Személyügyi, Továbbképzési és
Igazgatási Fõosztályt nem kell érdekelt fõosztálynak
tekinteni.

Az általános, a szakági és a célvizsgálat
31. §
(1) Az alárendelt ügyészségek mûködésének, szakmai
tevékenységének átfogó értékelése, a szakágak együttmûködésének, a vezetõi, az irányító és az ellenõrzõ munka
eredményeinek elemzése és segítése céljából a Legfõbb
Ügyészség (Katonai Fõügyészség) általános vizsgálatot
folytathat.
(2) Az egyes ügyészi szakterületeken folyó szakmai
munka rendszeres figyelemmel kísérése, illetve meghatározott ügycsoportokban és ügyekben az ügyintézés ellenõrzése és segítése végett az alárendelt ügyészségeken a
Legfõbb Ügyészség (Katonai Fõügyészség) szakági,
illetõleg célvizsgálatot tarthat.

A jogszabálytervezetek véleményezése
32. §
(1) A Legfõbb Ügyészség véleményt nyilvánít
a) törvény és kormányrendelet,
b) miniszteri rendelet
tervezetérõl.
(2) A véleményt a tervezet által érintett ügykör szerint
illetékes fõosztály alakítja ki.
(3) Ha a tervezet több fõosztály ügykörét érinti, az érintett fõosztályok véleményét is ki kell kérni.
(4) A Legfõbb Ügyészség állásfoglalását tartalmazó véleményt – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a tárgya
szerint illetékes legfõbb ügyész helyettes kiadmányozza.
(5)49 A Legfõbb Ügyészség állásfoglalását tartalmazó
véleményt a minõsített többséget igénylõ törvénytervezetek, a költségvetési és az annak végrehajtásáról szóló zárszámadási törvénytervezet, továbbá a nemzetközi szerzõdések esetében a legfõbb ügyész kiadmányozza. A legfõbb
ügyész kiadmányozza a véleményt azokban az esetekben
is, amikor miniszteri rendelet kiadását törvény vagy
kormányrendelet a legfõbb ügyész egyetértéséhez köti.
(6) Az (5) bekezdésben említett vélemény elõkészítése
során az eljáró fõosztály a tervezetet a kiadmányozásra beterjesztés elõtt a tárgy szerint illetékes legfõbb ügyész
helyettesnek bemutatja.

49
A bekezdés eredeti szövegét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 4. §-a egészítette ki.
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Az Ügyészségi Közlöny
33. §

(1) Az Ügyészségi Közlöny a Legfõbb Ügyészség – havonta megjelenõ – hivatalos lapja. A közlönyt a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály szerkeszti.
(2) Az Ügyészségi Közlönyben kell közzétenni a legfõbb ügyész utasítását és körlevelét. A közlönyben a 27. §
(2) bekezdésének b)-c) pontjában foglalt más irányító intézkedés, továbbá a Magyar Közlönyben kihirdetett bármely jogszabály, illetõleg nemzetközi szerzõdés is
közzétehetõ.
(3) Az Ügyészségi Közlönyben – a (2) bekezdésben felsoroltakon túl – közölni lehet:
a) a minisztériumok és országos hatáskörû szervek hivatalos lapjaiban közzétett és a Magyar Közlönyben meg
nem jelent, az állami irányítás egyéb jogi eszközei körébe
tartozó általános érvényû intézkedések, valamint a közlemények közül azokat, amelyek ismeretére az ügyészi
munka során szükség lehet,
b) az Alkotmánybíróság határozatait (végzéseit); a Legfelsõbb Bíróság jogegységi és egyedi ügyben hozott, a
gyakorlat irányítására alkalmas elvi bírósági, valamint az
ítélõtábláknak a joggyakorlat irányítására alkalmas határozatait, továbbá a Legfõbb Ügyészség szakmai
kollégiumainak, illetõleg fõosztályainak állásfoglalásait,
c) az ügyészi szervezet személyi híreit, a pályázatokat
és a fontos közleményeket,
d) az általános és a szakági vizsgálatok alapján készített
legfõbb ügyészségi összefoglaló jelentések, illetve a statisztikai összefoglalók általános érvényû megállapításainak lényegét,
e) az általános, a szakági, illetõleg a célvizsgálatok során hozott intézkedések egyes részeit, amennyiben azoknak az ügyészi munka végzését illetõen elvi jelentõségük
van,
f) az ügyészségi alkalmazottak érdekképviseleti szerveinek közérdekû közleményeit.
(4) A közzétételre szánt szöveget – a kéziratot – két
nyomdakész példányban kell a hónap tizedik napjáig a
közlöny szerkesztõségének megküldeni.

III. rész
A fellebbviteli fõügyészség szervezete és mûködése
1. Vezetõk és hatáskörük
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alapján vezeti a fellebbviteli fõügyészséget, irányítja a fellebbviteli fõügyészség szakmai munkáját, a legfõbb
ügyész által jóváhagyott utasítással meghatározza a fellebbviteli fõügyészség szervezeti felépítését, a fellebbviteli fõügyészhelyettes és a fellebbviteli fõügyészség szervezeti egységeinek feladatkörét, dönt a kizárólagos hatáskörébe utalt, illetõleg a magához vont ügyekben.
(2) A fellebbviteli fõügyész
a)50 gazdálkodik a fellebbviteli fõügyészség részére
megállapított költségvetési elõirányzattal, gondoskodik a
használatba adott vagyon rendeltetésszerû mûködtetésérõl, kialakítja a kötelezettségvállalás, valamint a szakmai
teljesítés-igazolás, továbbá a belsõ ellenõrzés rendjét,
b) ellenõrzi az eljárási határidõk megtartását,
c) gondoskodik az ügyviteli és igazgatási szabályok
megtartásáról,
d) biztosítja az ügyészi testületek mûködési feltételeit,
összehívja az összügyészi értekezletet,
e) biztosítja az érdekképviseleti szervek jogainak gyakorlását,
f) felelõs a fellebbviteli fõügyészség mûködésével kapcsolatban törvényben elõírt személyes adatokat tartalmazó, valamint jogszabályokban elrendelt – személyes adatokat nem tartalmazó – nyilvántartások vezetéséért és adatok
szolgáltatásáért.
(3) A fellebbviteli fõügyész hatáskörébe tartozik különösen:
a) a fellebbviteli fõügyészség hatáskörébe tartozó
ügyekben a legfõbb ügyészhez és az országgyûlési képviselõkhöz intézett iratok, továbbá – a legfõbb ügyész által
meghatározott körben – az országgyûlési biztosokhoz
intézett iratok kiadmányozása,
b) a Legfõbb Ügyészséghez, a fellebbviteli fõügyészekhez, valamint a fõügyészekhez intézett iratok kiadmányozása,
c) irányító intézkedések kiadása,
d)51 a fellebbviteli fõügyészségi ügyészek szakági beosztásának – kivételes esetben, a legfõbb ügyész egyetértésével történõ – megváltoztatása,
e) a fellebbviteli fõügyészség ügyészségi alkalmazottai
feladatkörének és kiadmányozási jogkörüknek a
meghatározása,
f) a fellebbviteli fõügyészség vizsgálati tervének, valamint személyügyi és továbbképzési tervének elkészítése,
g) munkáltatói jogkör gyakorlása a hatáskörébe tartozó
esetekben,
h) a személyügyi és továbbképzési ügyészi munka irányítása,
i) a fellebbviteli fõügyészség létszámának megállapítására irányuló kezdeményezés,

A fellebbviteli fõügyész
34. §
(1) A fellebbviteli fõügyész a jogszabályok, az irányító
intézkedések és a Legfõbb Ügyészségtõl kapott utasítások

50
A pont szövegét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás 2. §-ának (1) bekezdése állapította meg.
51
A pont szövegét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás 2. §-ának (2) bekezdése állapította meg.
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j) javaslattétel állami kitüntetésre, legfõbb ügyészi elismerésre, fellebbviteli fõügyészi elismerésben részesítés,
k) az alárendelt ügyészek kizárása tárgyában történõ
döntés,
l) általános, szakági és célvizsgálatok tartása a fellebbviteli fõügyészségen,
m) az adatvédelmi, a számítástechnika-alkalmazási és
az informatikai tevékenység, valamint a titkos ügykezelés
irányítása és ellenõrzése,
n) külön utasítás szerint sajtótájékoztatók tartása, a helyi hírközlõ szervek részére hivatalos közlemény kiadása,
illetve felhatalmazás megadása a fellebbviteli fõügyészségen folyamatban lévõ vagy érdemben már befejezett
ügyrõl adandó tájékoztatást illetõen.
(4) A fellebbviteli fõügyész a (3) bekezdés b) és e), valamint l) és n) pontjában foglalt hatásköreit a helyettesére
átruházhatja.
(5) A fellebbviteli fõügyész a fellebbviteli fõügyészség
mûködésérõl – a legfõbb ügyész által meghatározott szempontok szerint – évenként február 28-áig írásos
beszámolót készít.
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2. A fellebbviteli fõügyészség szervezete
A fellebbviteli fõügyészség
szervezeti és mûködési szabályzata
37. §
(1) A fellebbviteli fõügyészség szervezetét a fellebbviteli fõügyészség szervezeti és mûködési szabályzata
határozza meg.
(2) A szervezetet a büntetõjogi, a magánjogi és közigazgatási jogi, továbbá az igazgatási, a személyügyi és továbbképzési, valamint a számítástechnika-alkalmazási és
informatikai feladatokra figyelemmel kell kialakítani.
(3) Az igazgatási, valamint a személyügyi és továbbképzési feladatok ellátását közvetlenül a fellebbviteli
fõügyész irányítja.

3. A fellebbviteli fõügyészség mûködésének
egyes szabályai
A fellebbviteli fõügyészhelyettes
35. §
(1) A fellebbviteli fõügyészhelyettes
a)52 irányítja szakágát,
b) összehangolja a felügyelete alá tartozó szervezeti
egységek tevékenységét,
c) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a fellebbviteli fõügyész megbízza, illetõleg, amelyeket saját hatáskörébõl rá átruház,
d) szükség szerint ügyintézõ munkát végez.
(2) A fellebbviteli fõügyész akadályoztatása esetén a
fellebbviteli fõügyészhelyettes dönt, illetve intézkedik
azokban a kérdésekben, amelyek a fellebbviteli fõügyész
hatáskörébe tartoznak.

A fellebbviteli fõügyészségi osztályvezetõ ügyész
36. §
Az osztályvezetõ ügyész a jogszabályok, a legfõbb
ügyészi és a fellebbviteli fõügyészi utasítások, továbbá az
egyéb irányító intézkedések keretei között vezeti a szervezeti egységet, gondoskodik a beosztott ügyészségi alkalmazottak arányos foglalkoztatásáról, biztosítja a feladatok
teljesítését és ügyintézõi munkát is végez.

52

meg.

Az a) pont szövegét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 5. §-a állapította

A fellebbviteli fõügyész
irányítási és felügyeleti eszközei
38. §
(1) Irányítási és felügyeleti eszközök:
a) az irányító intézkedések,
b) a felügyeleti ellenõrzések.
(2) A fellebbviteli fõügyész irányító intézkedései:
a) a fellebbviteli fõügyész utasítása,
b) a fellebbviteli fõügyész körlevele.
(3) Felügyeleti ellenõrzések:
a) az általános vizsgálat,
b) a szakági vizsgálat,
c) a célvizsgálat.

A fellebbviteli fõügyész utasítása és körlevele
39. §
(1) A fellebbviteli fõügyész utasítása – a jogszabályok
és a legfõbb ügyészi utasítások keretei között –
szabályozza:
a) a fellebbviteli fõügyészség szervezetét,
b) azokat a kérdéseket, amelyek a fellebbviteli fõügyészségen sajátos szabályozást igényelnek.
(2) A fellebbviteli fõügyész utasítása a fellebbviteli fõügyészségre kötelezõ.
(3) A fellebbviteli fõügyész körlevele jogszabályban,
legfõbb ügyészi utasításban, fellebbviteli fõügyészi utasításban szabályozott kérdések végrehajtását segíti elõ.
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A fellebbviteli fõügyész felügyeleti ellenõrzései
40. §

A 38. § (3) bekezdésében említett vizsgálatokat a fellebbviteli fõügyész a fellebbviteli fõügyészségre vagy annak valamelyik szakágára, szakterületére kiterjedõen
rendeli el.

IV. rész
A Katonai Fellebbviteli Ügyészség szervezete
és mûködése
41. §
(1) A Katonai Fellebbviteli Ügyészség szervezetére és
mûködésére a 34–40. § szabályait kell alkalmazni azzal,
hogy
a) Legfõbb Ügyészségen Katonai Fõügyészséget,
b) fellebbviteli fõügyészségen Katonai Fellebbviteli
Ügyészséget,
c) fellebbviteli fõügyészen fellebbviteli vezetõ ügyészt,
d) fellebbviteli fõügyész helyettesen fellebbviteli vezetõhelyettes ügyészt,
e) fellebbviteli fõügyészségi ügyészen katonai fellebbviteli ügyészségi ügyészt,
f) alárendelt ügyészen a Katonai Fellebbviteli Ügyészség ügyészeit,
g) fellebbviteli fõügyészi utasításon a fellebbviteli vezetõ ügyész intézkedését
kell érteni.
(2) A Katonai Fellebbviteli Ügyészség szervezeti és
mûködési szabályzatát a katonai fõügyész javaslata alapján a legfõbb ügyész hagyja jóvá.

V. rész
A fõügyészség szervezete és mûködése
1. Vezetõk és hatáskörük
A fõügyész
42. §
(1) A fõügyész a jogszabályok, az irányító intézkedések
és a Legfõbb Ügyészségtõl kapott utasítások alapján vezeti
a fõügyészséget, továbbá irányítja, felügyeli és ellenõrzi
az alárendelt helyi ügyészségek tevékenységét.
(2) A fõügyész – a legfõbb ügyész által jóváhagyott –
utasítással határozza meg a fõügyészség szervezeti felépítését, a fõügyészhelyettesek, továbbá a fõügyészség szer-

1. szám

vezeti egységeinek feladatkörét; dönt a kizárólagos hatáskörébe utalt, illetõleg a magához vont ügyekben.
(3) A fõügyész hatáskörébe tartozik különösen:
a) a fõügyészség hatáskörébe tartozó ügyekben a legfõbb ügyészhez és az országgyûlési képviselõkhöz intézett
iratok, továbbá – a legfõbb ügyész által meghatározott körben – az országgyûlési biztosokhoz intézett iratok kiadmányozása,
b) a Legfõbb Ügyészséghez, a fellebbviteli fõügyészekhez és a fõügyészekhez intézett iratok kiadmányozása,
c) irányító intézkedések kiadása,
d)53 a fõügyészség illetékességi területén mûködõ ügyészek szakági beosztásának – kivételes esetben, a legfõbb
ügyész egyetértésével történõ – megváltoztatása,
e) a fõügyészségi ügyészségi alkalmazottak feladatkörének – a fellebbviteli fõügyészség részére pénzügyi,
számviteli, gondnoki, munkavédelmi és tûzvédelmi, valamint informatikai feladatot ellátó ügyészségi alkalmazottak esetében a fellebbviteli fõügyésszel egyetértésben történõ – meghatározása, valamint kiadmányozási jogkörüknek a megállapítása,
f) a fõügyészség vizsgálati tervének, valamint személyügyi és továbbképzési tervének elkészítése,
g) munkáltatói jogkör gyakorlása a hatáskörébe tartozó
esetekben,
h) a személyügyi és továbbképzési ügyészi munka irányítása,
i) a fõügyészség létszámkeretén belül a fõügyészség
ügyészi létszámának – ideértve a helyi ügyészségek összlétszámát is – megállapítására irányuló kezdeményezés,
továbbá a helyi ügyészségek létszámának megállapítása,
valamint az irányítása és vezetése alá tartozó ügyészi
szervek létszámával történõ gazdálkodás,
j) javaslattétel állami kitüntetésre, legfõbb ügyészi elismerésre; fõügyészi elismerésben részesítés,
k) a vezetõ ügyészek és a fõügyészségi ügyészek kizárása tárgyában történõ döntés,
l) gazdálkodás a fõügyészség részére megállapított költségvetési elõirányzattal, a használatába adott vagyon rendeltetésszerû mûködtetése, a kötelezettségvállalás, valamint a szakmai teljesítés-igazolás, továbbá a belsõ ellenõrzés rendjének kialakítása,
m) általános, szakági és célvizsgálatok elrendelése,
n)54 a számítástechnika-alkalmazási és az informatikai
tevékenység, valamint a titkos ügykezelés irányítása és ellenõrzése,
o) külön utasításban foglaltak szerint sajtótájékoztatók
tartása, a helyi hírközlõ szervek részére hivatalos közlemény kiadása, illetve felhatalmazás megadása az ügyészségen folyamatban lévõ vagy érdemben már befejezett
ügyekrõl adandó tájékoztatást illetõen,
p) az érdek-képviseleti szervekkel való együttmûködés.
53

A d)-e) pont szövegét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás 3. §-ának (1) bekezdése állapította meg.
54
Az n) pont szövegét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 6. §-ának (1) bekezdése állapította meg.
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(4)55 A fõügyész felelõs a fõügyészség mûködésével
kapcsolatban törvényben elõírt személyes adatokat tartalmazó, valamint jogszabályokban elrendelt – személyes
adatokat nem tartalmazó – nyilvántartások vezetéséért és
adatok szolgáltatásáért.
(5)56 A fellebbviteli fõügyészség székhelyén lévõ fõügyészség látja el a fellebbviteli fõügyészség pénzügyi,
számviteli, gondnoki, munkavédelmi, tûzvédelmi, valamint – ha a fellebbviteli fõügyészségen nincs informatikai
feladatot ellátó ügyészségi alkalmazott – az informatikai
feladatait.
(6) A fõügyész a (3) bekezdés b), e) és k), valamint m) és
o) pontjában foglalt hatásköreit a helyetteseire átruházhatja.
(7) A fõügyész a fõügyészség mûködésérõl – a legfõbb
ügyész által meghatározott szempontok szerint – írásos beszámolót készít és azt évenként február 28-áig a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályra felterjeszti.

A fõügyészhelyettes

43. §
(1) Ha a legfõbb ügyész eltérõen nem rendelkezik, fõügyészhelyettesek:
a) a büntetõjogi fõügyészhelyettes,
b) a magánjogi és közigazgatási jogi fõügyészhelyettes.
(2) A fõügyészhelyettes
a)57 irányítja szakágát,
b) gondoskodik a beosztott ügyészségi alkalmazottak
arányos foglalkoztatásáról,
c) összehangolja a felügyelete alá tartozó szervezeti
egységek tevékenységét,
d) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel legfõbb
ügyészi és fõügyészi utasítások, vagy más irányító intézkedések bízták meg, illetõleg amelyeket a fõügyész saját
hatáskörébõl átruházott,
e) szükség szerint ügyintézõ munkát végez.
(3) A fõügyészt – akadályoztatása esetén – a büntetõjogi
fõügyészhelyettes helyettesíti és dönt, illetve intézkedik
azokban a kérdésekben, amelyek a fõügyész hatáskörébe
tartoznak.

55
A bekezdés szövegét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 6. §-ának (2) bekezdése illesztette az utasítás szövegébe.
56
Az (5) bekezdés szövegét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás 3. §-ának (2)
bekezdése illesztette az utasítás szövegébe, és az (5)-(6) bekezdés számozását (6)-(7) bekezdésre változtatta.
57
Az a) pont szövegét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 7. §-a állapította
meg.
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A fõügyészségi osztályvezetõ és csoportvezetõ ügyész
44. §
(1) Az osztályvezetõ ügyész a jogszabályok, a legfõbb
ügyészi és a fõügyészi utasítások, továbbá az egyéb irányító intézkedések keretei között vezeti a szervezeti egységet,
biztosítja a feladatok teljesítését és ügyintézõi munkát is
végez.
(2) Ha a fõügyészség szervezete nem tagozódik osztályokra, az (1) bekezdésben megjelölt feladatokat a csoportvezetõ ügyész látja el.

2. A fõügyészség szervezete
A fõügyészség szervezeti és mûködési szabályzata
45. §
(1) A fõügyészség szervezetét a fõügyészség szervezeti
és mûködési szabályzata határozza meg.
(2)58A szervezetet a büntetõjogi és az ügyészségi nyomozásokból, valamint a nemzetközi bûnügyi együttmûködésbõl adódó, a magánjogi és közigazgatási jogi, továbbá
az igazgatási, a személyügyi és továbbképzési, az adatvédelmi, a számítástechnika-alkalmazási és informatikai, illetõleg a gazdálkodási feladatokra figyelemmel kell
kialakítani.
(3)59
(4) Az igazgatási, valamint a személyügyi és továbbképzési feladatok ellátását közvetlenül a fõügyész
irányítja.
46. §60

3. A fõügyészség mûködésének egyes szabályai
A fõügyész irányítási és felügyeleti eszközei
47. §
(1) Irányítási és felügyeleti eszközök:
a) az irányító intézkedések,
b) a felügyeleti ellenõrzések.
(2) A fõügyész irányító intézkedései:
a) a fõügyész utasítása,
b) a fõügyész körlevele.

58

A bekezdés szövegét a 21/2005. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 3. §-a állapította

meg.
59

A (3) bekezdést a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 7. §-ának (3) bekezdése
hatályon kívül helyezte.
60
A 46. §-t és a § címét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 7. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.
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(3) Felügyeleti ellenõrzések:
a) az általános vizsgálat,
b) a szakági vizsgálat,
c) a célvizsgálat.
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szám vonatkozásában –, továbbá a k) pontja – a vezetõ
ügyészek kizárása tárgyában – nem alkalmazható,
b) büntetõjogi fõügyészhelyettesen a Központi Nyomozó Fõügyészség fõügyészhelyettesét kell érteni,
c) a fõügyész utasítása, körlevele és vizsgálatai kizárólag a Központi Nyomozó Fõügyészségre terjedhetnek ki.

A fõügyész utasítása és körlevele
48. §
(1) A fõügyész utasítása – a jogszabályok és a legfõbb
ügyészi utasítások keretei között – szabályozza:
a) a fõügyészség szervezetét és mûködését,
b) azokat a kérdéseket, amelyek a fõügyészség illetékességi területén sajátos szabályozást igényelnek.
(2) A fõügyész utasítása a fõügyészségre és az alárendelt helyi ügyészségekre kötelezõ.
(3) A fõügyész körlevele jogszabályban, legfõbb ügyészi utasításban, fõügyészi utasításban szabályozott kérdések végrehajtását segíti elõ.

A fõügyész felügyeleti ellenõrzései
49. §
A 47. § (3) bekezdésében említett vizsgálatokat a fõügyész a fõügyészségre, illetõleg az alárendelt helyi
ügyészségekre kiterjedõen rendeli el.

A Központi Nyomozó Fõügyészségre
vonatkozó szabályok61
49/A. §
(1) A Központi Nyomozó Fõügyészség feladata az általa nyomozott62 ügyben az érdemi határozat meghozatala és
– ha a legfõbb ügyész esetenként, kivételesen másként
nem rendelkezik – a vád képviselete is.
(2) A Központi Nyomozó Fõügyészség országos illetékességgel látja el a hatáskörébe tartozó, illetõleg az arra jogosult által oda utalt ügyek nyomozását.
(3) A Központi Nyomozó Fõügyészség mûködésére a
42–45. § és a 47–49. § szabályait kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy
a) a fõügyész nem irányít, felügyel és ellenõriz alárendelt ügyészséget, ezért a 42. § (2) bekezdésének a fõügyészi hatáskörbe vonásra vonatkozó rendelkezése, valamint
a (3) bekezdésének d) és i) pontja – ez utóbbi az összlét-

VI. rész

A területi katonai ügyészség

Vezetõk és hatáskörük
50. §
(1) A területi katonai ügyészséget vezetõ ügyész irányítja. E jogkörében
a) felel illetékességi területén a teljes katonai ügyészi
tevékenységért; a katonai és a társszervek vezetõivel való
helyes munkakapcsolat kialakításáért; jelentést tesz a Katonai Fõügyészség részére a törvényességi tapasztalatokról, a területi katonai ügyészség munkájáról és fegyelmi,
erkölcsi helyzetérõl,
b) gyakorolja az ügyészségi alkalmazottak tekintetében
õt megilletõ jogokat és felterjeszti az õket érintõ, de a katonai fõügyész hatáskörébe tartozó javaslatait,
c) gondoskodik a beosztott ügyészségi alkalmazottak
arányos foglalkoztatásáról, biztosítja a vizsgálati terv teljesítését, a szolgálati, valamint a munkafegyelmet,
d) meghatározza a beosztott ügyészségi alkalmazottak
feladatkörét és kiadmányozási jogkörét.
(2) A területi katonai ügyészséget vezetõ ügyész helyettese
a) vezeti a rábízott szervezeti egységet,
b) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a vezetõ
ügyész megbízza, illetõleg amelyeket saját hatáskörébõl rá
átruházott,
c) a vezetõ ügyész akadályoztatása esetén ellátja annak
feladatait.
(3) A területi katonai ügyészség csoportvezetõ ügyésze
vezeti a csoportot, felelõs mûködéséért, feladatai teljesítéséért és az ellenõrzésért.

A területi katonai ügyészség szervezete
51. §
61
A címet és a 49/A §-t a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 3. §-a illesztette az
utasításba.
62
11/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut. 49. § (2) bek.

A területi katonai ügyészség szervezetét az ügyészség
szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg, ame-
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lyet a katonai fõügyész javaslata alapján a legfõbb ügyész
hagy jóvá.
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A helyi ügyészség szervezete és mûködése
2. Vezetõk és hatáskörük65

A területi katonai ügyészség feladata

A vezetõ ügyész

52. §

53. §

(1) A területi katonai ügyészségek illetékességi területükön
a) nyomozásokat folytatnak, vádat képviselnek és végzik a rendkívüli perorvoslatok elõkészítését; törvényességi
felügyeletet gyakorolnak a hatáskörükbe tartozó nyomozások, valamint a katonai büntetés-végrehajtási szervek
eljárása felett,
b) ellátják a hatáskörükbe tartozó magánjogi és közigazgatási jogi tevékenységet,
c) ellátják a parancsnoki jogalkalmazással kapcsolatos
törvényességi felügyeletet, részt vesznek a katonai szerveknél folyó jogi ismeretterjesztésben, illetve a nyomozótisztek jogi képzésében és továbbképzésében,
d) intézik a kérelmeket, panaszokat és egyéb beadványokat,
e) elkészítik a katonai ügyészi munkára vonatkozó vagy
a katonai ügyészi szervezetet érintõ, de a Katonai Fõügyészség vagy az országos szervek döntési jogkörébe tartozó javaslataikat,
f) intézik a hatáskörükbe utalt katonai, igazgatási, szervezési, személyügyi, gazdasági és pénzügyi feladatokat.
(2)63 A területi katonai ügyészségek mûködésére egyebekben a 42. § (7) bekezdés, valamint a 44-45. § és a
47–49. § szabályait kell értelemszerûen alkalmazni azzal,
hogy a fõügyész utasításán a területi katonai ügyészséget
vezetõ ügyész intézkedését kell érteni, illetõleg a vezetõ
ügyész éves beszámolóját a katonai fõügyészhez kell felterjeszteni.

(1) A vezetõ ügyész a jogszabályok, az irányító intézkedések és a feletteseitõl kapott utasítások alapján vezeti a
helyi ügyészséget és – szükség szerint – ügyintézõ munkát
is végez.
(2) A vezetõ ügyész hatáskörébe tartozik:
a) a helyi ügyészség szervezeti és mûködési szabályzatának, az ügyészségi alkalmazottak feladatkörének és kiadmányozási jogkörének – a fõügyész jóváhagyásával
történõ – meghatározása,
b) javaslattétel a fõügyészségi vizsgálati tervhez vizsgálatok folytatására és mindazokban a személyügyi és továbbképzési kérdésekben, amelyek a vezetése alatt álló
ügyészség ügyészségi alkalmazottait érintik,
c) döntés az alárendelt ügyészek kizárásáról.

VII. rész

A vezetõhelyettes ügyész és a csoportvezetõ ügyész
54. §
(1) Ha a helyi ügyészségen szolgálatot teljesítõ ügyészek létszáma, illetõleg más ok szükségessé teszi, a legfõbb ügyész vezetõhelyettes, illetõleg csoportvezetõ
ügyészt nevez ki.
(2) A vezetõhelyettes, illetõleg a csoportvezetõ ügyész
ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a vezetõ ügyész
megbízza, továbbá ügyintézõ munkát végez.
(3) A vezetõhelyettes ügyész a vezetõ ügyész akadályoztatása esetén dönt, illetõleg intézkedik olyan kérdésekben, amelyek a vezetõ ügyész hatáskörébe tartoznak.
(4) Ha a helyi ügyészségen több vezetõhelyettes ügyész
teljesít szolgálatot, a szervezeti és mûködési szabályzat
határozza meg, hogy a vezetõ ügyészt melyik vezetõhelyettes ügyész és milyen jogkörrel helyettesíti.

1. Helyi ügyészségek64
3. A helyi ügyészség szervezete és hatásköre66

52/A. §

A helyi ügyészség szervezete
Helyi ügyészségek:
a) a városi ügyészségek,
b) a fõvárosi kerületi ügyészségek,
c) a nyomozó ügyészségek,
d) a törvényességi felügyeleti ügyészségek.

55. §
A helyi ügyészségen – ha a helyi ügyészség ügyforgalma indokolja és legfõbb ügyészi utasítás eltérõen nem rendelkezik – a fõügyész jóváhagyásával a vezetõ ügyész
szervezeti egységeket alakíthat.

63

A bekezdés szövegét a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 4. §-a módosította.
A címet és az 52/A. §-t a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 4. §-a iktatta az
utasítás szövegébe.
64

65
66

A cím számozását a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 4. §-a változtatta meg.
A cím számozását a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 4. §-a változtatta meg.
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A helyi ügyészség hatásköre
56. §

A helyi ügyészség jár el azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy irányító intézkedés nem utal más
ügyészi szerv hatáskörébe.
A nyomozó ügyészségre vonatkozó szabályok67
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(3) Az ügyészségi nyomozó – az ügyész rendelkezése
szerint – az ügyészségi nyomozásban olyan eljárási cselekményeket végezhet, amelyek teljesítése nem az ügyész
kizárólagos jogköre.
(4) Az ügyészségi ügyintézõ az ügyészt segítõ felsõfokú
szakirányú iskolai végzettségû tisztviselõ, aki az ügyész
irányítása és felügyelete mellett ügyészi részjogosítványokat gyakorol.
(5) Az utasításban meghatározott ügyészi kötelességek
az ügyészségi titkárra, fogalmazóra, nyomozóra és ügyintézõre is irányadók.

56/A. §
(1) Az ügyészségi nyomozás kizárólagos hatáskörébe
tartozó, illetõleg az arra jogosult által oda utalt ügyek nyomozását – a Központi Nyomozó Fõügyészség hatáskörébe
tartozó ügyek kivételével – a nyomozó ügyészség látja el.
(2) A nyomozó ügyészség feladata az általa nyomozott68 ügyben az érdemi határozat meghozatala és – ha a
fõügyész esetenként, kivételesen másként nem rendelkezik – a vád képviselete is.
(3) A nyomozó ügyészség mûködésére egyebekben az
53–56. § szabályait kell alkalmazni.

VIII. rész
Az ügyészség mûködésének általános szabályai
1. Az ügyészségi alkalmazottak
Az ügyész
57. §
Az ügyész kötelessége, hogy feladatait a jogszabályok,
az utasítások és más irányító intézkedések, valamint az
ügyviteli szabályok alapján esküjéhez híven teljesítse.

Az ügyészségi titkár, az ügyészségi fogalmazó,
az ügyészségi nyomozó és az ügyészségi ügyintézõ
58. §

A tisztviselõ, az írnok és a fizikai alkalmazott
59. §
(1) A tisztviselõ az a közép- vagy felsõfokú végzettségû, érdemi feladatot végzõ ügyintézõ, aki nem tartozik az
57–58. §-ban felsoroltak közé.
(2) Az írnok ügyviteli feladatot ellátó ügyészségi alkalmazott.
(3) A fizikai alkalmazott az 57–58. §-ban és az e §
(1)–(2) bekezdésében nem említett ügyészségi dolgozó.

2. A felettes ügyészség, a felettes ügyész
és az utasítási jog
A felettes ügyészség
60. §
Felettes ügyészség
a) a Legfõbb Ügyészség az összes nem katonai ügyészi
szerv,
b) a fõügyészség a megye (fõváros) területén mûködõ
helyi ügyészségek,
c) a Katonai Fõügyészség a Katonai Fellebbviteli
Ügyészség és a területi katonai ügyészségek
tekintetében.

A felettes ügyész
61. §

(1) Az ügyészségi titkárt az ügyészi jogok törvényben
meghatározottak szerint illetik meg.
(2) Az ügyészségi fogalmazó ügyészi jogokat – törvényben meghatározottak szerint – ellenõrzés mellett gyakorolhat, kiadmányozási jog azonban nem illeti meg.

67
A címet és az 56/A. §-t a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 5. §-a illesztette
az utasítás szövegébe.
68
11/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut. 50. § (2) bek.

Ha jogszabály vagy legfõbb ügyészi utasítás eltérõen
nem rendelkezik, felettes ügyész
a) a Legfõbb Ügyészségen és a Katonai Fõügyészségen:
a legfõbb ügyész, a legfõbb ügyész helyettes, továbbá feladatkörében – ha az adott ügyben kiadmányozásra jogosult – a más vezetõ beosztású ügyész,
b) a fellebbviteli fõügyészségen és a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen: a legfõbb ügyész (katonai fõügyész), a
legfõbb ügyész helyettes, a fellebbviteli fõügyész (fellebb-
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viteli vezetõ ügyész), továbbá feladatkörében – ha az adott
ügyben kiadmányozásra jogosult – a Legfõbb Ügyészség
(Katonai Fõügyészség) ügyésze, a fellebbviteli fõügyészhelyettes (fellebbviteli vezetõhelyettes ügyész), a fellebbviteli fõügyészség (Katonai Fellebbviteli Ügyészség)
osztályvezetõ ügyésze,
c) a fõügyészségen: a legfõbb ügyész, a legfõbb ügyész
helyettes, a fõügyész, továbbá feladatkörében – ha az adott
ügyben kiadmányozásra jogosult – a Legfõbb Ügyészség
ügyésze, a fõügyészhelyettes, a fõügyészségi osztályvezetõ (csoportvezetõ) ügyész,
d) a területi katonai ügyészségen: a legfõbb ügyész, a
katonai fõügyész, a területi katonai ügyészséget vezetõ
ügyész, továbbá feladatkörében – ha az adott ügyben kiadmányozásra jogosult – a Katonai Fõügyészség ügyésze, a
területi katonai ügyészséget vezetõ ügyész helyettese és a
területi katonai ügyészség csoportvezetõ ügyésze,
e)69 a helyi ügyészségen: a c) pontban említett ügyész,
valamint a vezetõ ügyész, továbbá feladatkörében – ha az
adott ügyben kiadmányozásra jogosult – a fõügyészségi
ügyész (ide nem értve a Központi Nyomozó Fõügyészség
ügyészét) és a vezetõhelyettes, illetõleg a csoportvezetõ
ügyész.

A felettes ügyész utasítási joga
62. §
(1) A felettes ügyész az alárendelt ügyészeket utasíthatja, azoktól bármely ügy elintézését saját hatáskörébe vonhatja, illetõleg az ügy elintézésére más – alárendelt –
ügyészt jelölhet ki.
(2) Ha a Legfõbb Ügyészségnek a 61. § a) pontjában
megjelölt ügyésze a helyi ügyészt utasítja vagy attól valamely ügy elintézését elvonja, errõl a felettes fõügyészt (fõügyészséget) egyidejûleg tájékoztatja.
(3)70 A fellebbviteli fõügyész a fellebbviteli fõügyészség pénzügyi, számviteli, gondnoki, munkavédelmi és tûzvédelmi, valamint informatikai feladatait a munkaköri leírásuk szerint ellátó fõügyészségi ügyészségi alkalmazottak számára munkavégzésre irányuló utasítást adhat. Ha
az utasított jelzi a fellebbviteli fõügyésznek – informatikai
feladat esetében a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály vezetõjének –, hogy a fõügyészségen ellátandó feladat miatt az utasítás végrehajtásában akadályoztatva van, a fellebbviteli fõügyész errõl a fõügyészt tájékoztatja, és õt, illetõleg a Számítástechnika-alkalmazási
és Információs Fõosztály vezetõjét a szükséges intézkedés
megtételére felkéri.

69

Az e) pont szövegét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 6. §-a állapította

meg.
70
Az utasítás 62. §-át (3) bekezdéssel kiegészítette az 5/2005. (ÜK. 3.)
LÜ utasítás 4. §-a.
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A kapott utasítás végrehajtásának szabályai
63. §
A kapott utasítás végrehajtása során az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló –
többször módosított – 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.) 43. §-ának, 81/N. §-a (1) bekezdésének és
89. §-a (1) bekezdésének alkalmazásáról az utasítottnak a
közvetlen felettesét tájékoztatnia kell, ha az utasítást nem
tõle kapta, kivéve, ha az utasítás olyan ügyben történt,
amelynek az intézésébõl a közvetlen felettest kizárták.

3. Jelentéstételi kötelezettség; jog a személyes
meghallgatáshoz; vezetõi ügykör átadása

Jelentéstételi kötelezettség
64. §
(1) Ha az ügy tárgyának jelentõsége (súlya, jellege), illetõleg az ügyben érintett személyek jogállása, beosztása
miatt indokolt, a legfõbb ügyészt – ha legfõbb ügyészi utasítás másként nem rendelkezik, a szolgálati út betartásával
– az ügyrõl haladéktalanul tájékoztatni kell.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a rendkívüli eseményekre is alkalmazni kell.

A személyes meghallgatás joga
65. §
A személyével kapcsolatos problémáit, illetve egyéb javaslatait az ügyészségi alkalmazott közvetlenül – a szolgálati út betartása nélkül – a közvetlen felettesét felügyelõ felettes ügyészségi alkalmazott elé terjesztheti.

Vezetõi ügykör átadása
66. §
(1) Az Üsztv. 16. §-a (2) bekezdésében meghatározott
magasabb vezetõ állású ügyészi, valamint (3) bekezdésének c)-d) és h) pontjában, továbbá a 86. §-a (2) bekezdésében megjelölt vezetõi ügykörök átadása esetén átadás-átvételi jegyzõkönyvet kell készíteni és azt a felettes ügyészség vezetõjének tájékoztatásul meg kell küldeni.
(2) A fõosztályvezetõ ügyész, a fellebbviteli fõügyész,
illetõleg a fõügyész az (1) bekezdésben meg nem jelölt
más vezetõ beosztás esetén is elõírhatja átadás-átvételi
jegyzõkönyv készítését.
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(3) A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell a kiemelkedõ
fontosságú ügyekrõl és elintézési határidejükrõl, valamint
a vezetõi hatáskörben tartott ügyekrõl adott tájékoztatást.
(4) Az átadás-átvétel során az ügyészség (szervezeti
egység) vezetõje az általa vezetett ügyészség (szervezeti
egység) általános (igazgatási, személyügyi stb.) helyzetérõl is tájékoztatást ad.

b) a fellebbviteli fõügyészség (Katonai Fellebbviteli
Ügyészség) vizsgálati tervében lévõ – általa meghatározott feladat esetén – a fellebbviteli fõügyész (fellebbviteli
vezetõ ügyész),
c) a fõügyészség vizsgálati tervében lévõ – általa meghatározott – feladat esetén a fõügyész
adhat.

4. Munkarend és együttmûködés
az ügyészi szervezetben

A személyügyi és továbbképzési terv

A vizsgálati terv
67. §
(1) A legfõbb ügyész, a katonai fõügyész, a fellebbviteli
fõügyész és a fellebbviteli vezetõ ügyész, a fõügyész és a
területi katonai ügyészséget vezetõ ügyész az alárendelt,
illetve az általa vezetett ügyészi szerv részére vizsgálati
tervet állapít meg.
(2) A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály a Legfõbb Ügyészség vizsgálati tervét a fõosztályoknak, a Katonai Fõügyészségnek, a fellebbviteli fõügyészségeknek és a fõügyészségeknek a tárgyévet megelõzõ év
december 15-éig megküldi. A Katonai Fõügyészség a
vizsgálati tervét a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálynak, a Katonai Fellebbviteli Ügyészségnek
és a területi katonai ügyészségeknek megküldi.
(3) A vizsgálati terv megjelöli az elvégzendõ feladatot,
a teljesítés határidejét és a végrehajtásért felelõst. A fõügyészségi – az alárendelt ügyészségekre is kiterjedõ –
vizsgálati terveknek tartalmazniuk kell a felettes ügyészség vizsgálati tervében kötelezõen elõírt, valamint a helyi
sajátosságok folytán indokolt feladatokat. A vizsgálati
szempontokat a vizsgálati jelentés felterjesztésének határidejét megelõzõen, de legalább tíz héttel korábban kell a
vizsgálatot végzõ ügyészség részére kiadni.
(4) A fellebbviteli fõügyészség és a fõügyészség a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályhoz, a
Katonai Fellebbviteli Ügyészség és a területi katonai
ügyészség a Katonai Fõügyészséghez a Legfõbb Ügyészség, illetõleg a Katonai Fõügyészség vizsgálati tervének
kézhezvételétõl számított egy hónapon belül felterjeszti
vizsgálati tervének tervezetét. A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály a vizsgálati terveket a Legfõbb Ügyészség fõosztályaihoz eljuttatja. A fõosztályok,
illetõleg a Katonai Fõügyészség az észrevételeiket 15
napon belül közvetlenül ismertetik a felterjesztõkkel.
(5) A vizsgálati tervben szereplõ feladatok elõírt idõben
való végrehajtása kötelezõ.
(6) A végrehajtás alól felmentést, a módosításra engedélyt
a) a Legfõbb Ügyészség, illetõleg a Katonai Fõügyészség vizsgálati tervében lévõ feladat esetén a legfõbb
ügyész (a katonai fõügyész),

68. §
(1) Személyügyi és továbbképzési tervet évente kell készíteni a fellebbviteli fõügyészségeken, a fõügyészségeken és az OKRI-ban (helyi tervek), valamint a Legfõbb
Ügyészségen a fõosztályok javaslatai alapján (központi
terv).
(2) A személyügyi és továbbképzési terv részei:
a) létszámterv (a személyi állomány megtervezése az
ügyészi szervezet várható feladataival összhangban; létszámfejlesztés és átcsoportosítás, az összetétel szükséges
változásai stb.),
b) utánpótlási terv (a szükséges, illetve várható változások függvényében az utánpótlás szempontjából számba
vehetõ személyek körének meghatározása, vezetõi álláshelyekre pályázat kiírásának jelzése),
c) képzési és továbbképzési terv (az ügyészségi alkalmazottak egyes csoportjai részére szakmai ismeretek fejlesztése, a gyakorlati tapasztalatok közreadása céljából
szervezendõ rendezvények, ügyészségi alkalmazottak
posztgraduális továbbképzése),
d) szociális terv (a lakásszerzés munkáltatói támogatása
iránti várható igények felmérése, az ügyészségi alkalmazottak szociális helyzetének javításával, a munkabéren kívüli juttatásokkal kapcsolatos tennivalók, javaslatok),
továbbá
e) a központi terv esetében
– beszámoló az elõzõ év személyügyi és továbbképzési
feladatainak végrehajtásáról és
– az ellenõrzési terv.
(3) A személyügyi és továbbképzési tervet a következõ
év január 1. napjától december 31. napjáig terjedõ idõszakra kell elkészíteni.
(4) A helyi terveket és a központi terv elkészítéséhez
adott javaslatokat a tervidõszakot megelõzõ év november
15-éig kell felterjeszteni a Személyügyi, Továbbképzési és
Igazgatási Fõosztályra.
(5) A személyügyi és továbbképzési tervet a legfõbb
ügyész (központi terv), illetõleg a fellebbviteli fõügyész, a
fõügyész, OKRI igazgatója (helyi terv) hagyja jóvá.
(6) A legfõbb ügyész döntésérõl a munkáltatói jogkört
gyakorló vezetõket a döntést követõ 15 napon belül a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály írásban
tájékoztatja.
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(7) A katonai ügyészi szervezet személyügyi és továbbképzési tervét a Katonai Fõügyészség ilyen terve tartalmazza; elõkészítésére a (2)-(3) és az (5) bekezdés rendelkezéseit értelemszerûen alkalmazni kell.
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az ügy elõadója a kiadmányozó (felülvizsgáló) utasítása
szerint készít el, kizárólag a kiadmányozó (felülvizsgáló)
felelõs.
(6) Ha az ügyintézõ, illetve a kiadmányozó a felettes
ügyészség vagy a felettes ügyész utasítása szerint járt el, az
intézkedésért az utasítást adó felelõs.

A szervezeti egységek ügyrendje és együttmûködése
69. §
(1) A Legfõbb Ügyészség és a Katonai Fõügyészség fõosztályainak ügyrendjében, illetõleg a fellebbviteli fõügyészségek, a fõügyészségek (területi katonai ügyészségek) és a helyi ügyészségek szervezeti és mûködési szabályzatában kell meghatározni a belsõ szervezeti egységeiket és feladatkörüket, továbbá a szervezeti egységeik
közötti együttmûködést.
(2) A szervezeti egységek együttmûködésének alapelve, hogy feladataik megoldása során az ügyköreik érintkezési területein egymást tájékoztatva, segítve, intézkedéseiket összehangolva járnak el.
(3) Azokat az ügyeket, amelyek valamelyik résztvevõ
személye vagy az ügy természete miatt fontosak, a felettes
ügyésszel haladéktalanul ismertetni kell.
(4) A fellebbviteli fõügyészség és a fõügyészség külföldi ügyészi szervvel csak a Nemzetközi és Európai Ügyek
Fõosztályának – a Katonai Fellebbviteli Ügyészség és a területi katonai ügyészség a katonai fõügyésznek – az elõzetes jóváhagyásával léphet hivatalos kapcsolatba, kivéve,
ha nemzetközi megállapodás – ideértve a legfõbb ügyész
által kötött megállapodást is – eltérõen rendelkezik.

A félfogadás71
71. §
(1) Az ügyészségekhez panasszal, bejelentéssel, kérelemmel forduló személyeket vagy meghatalmazottaikat
(törvényes képviselõiket) az ügyészség (a Legfõbb
Ügyészségen a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási
Fõosztály) vezetõje által kijelölt, megfelelõ szakmai ismerettel rendelkezõ ügyészek fogadják, részükre az iratkezelési szabályzat szerinti felvilágosítást megadják, szükség
esetén az illetékes ügyésznél intézkedést kezdeményeznek.
(2) A félfogadás rendjét az ügyészség – a Legfõbb
Ügyészségen a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási
Fõosztály – vezetõje állapítja meg.

5. Vezetõi értekezletek, ügyészségi testületek
és a legfõbb ügyész tanácsadó testülete

A kiadmányozási jog

A Legfõbb Ügyészség vezetõi értekezlete

70. §
(1) Az intézkedés-tervezetek az arra jogosult kiadmányozásával válnak intézkedésekké. A kiadmányozási jog –
ha a szervezeti és mûködési szabályzat, illetõleg a szervezeti egység ügyrendje vagy az ügyészségi alkalmazott
munkaköri leírása eltérõen nem rendelkezik – magában
foglalja
a) az érdemi döntést,
b) az intézkedés (döntés, véleménynyilvánítás, közbensõ intézkedés) közlésének (kiadásának) elrendelését,
c) az ügyirat irattárba helyezését.
(2) Az érdemi döntéseket – az elintézési tervezet elkészítésével – az ügy elõadója készíti elõ.
(3) Ha nem õ a kiadmányozó, az ügy elõadója a tényállás helyességéért és az érdemi döntéshez szükséges teljességéért felel.
(4) A kiadmányozó és a közbensõ felülvizsgáló a döntés
érdemi részéért felelõs.
(5) Az elintézési tervezetnek a kiadmányozó (felülvizsgáló) által kijavított részéért és azért a tervezetért, amelyet

72. §
(1) Az ügyészi szervezet irányításában a legfõbb
ügyészt vezetõi értekezlet segíti.
(2) A vezetõi értekezlet tagjai:
a) a legfõbb ügyész,
b) a legfõbb ügyész helyettesek,
c) a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály vezetõje,
d) a legfõbb ügyész személyi titkára.
(3) A vezetõi értekezletet a legfõbb ügyész hívja össze.
(4) A vezetõi értekezletrõl a legfõbb ügyész személyi
titkára – a legfõbb ügyész döntését is tartalmazó – emlékeztetõt készít és azt az értekezlet résztvevõinek
megküldi.

71

Iratkezelési szabályzat [6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ ut.] 37–39. §
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Fõosztályvezetõi értekezlet
73. §

(1) A legfõbb ügyész a fõosztályvezetõk részére – szükség szerint – kötött napirend nélküli fõosztályvezetõi értekezletet tart, amelyen a legfõbb ügyész személyi titkára,
valamint a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály által meghívottak is részt vesznek.
(2) Az értekezlet megszervezésérõl a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály gondoskodik.
(3) Az értekezletrõl hangfelvétel készül és arról a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály – a legfõbb ügyész döntését is tartalmazó – emlékeztetõt készít,
amelyet az értekezlet résztvevõinek, valamint a feladatok
végrehajtásáért felelõsöknek megküld.

Legfõbb ügyész helyettesi értekezlet
74. §
(1) A legfõbb ügyész helyettesek a felügyeleti területükön felmerülõ elvi vagy operatív kérdések eldöntésére és a
résztvevõk kölcsönös tájékoztatására – ideértve a vezetõi
értekezletrõl adott tájékoztatást is – legfõbb ügyész
helyettesi értekezletet tartanak.
(2) Az értekezlet megszervezését a legfõbb ügyész helyettes által kijelölt ügyészségi alkalmazott végzi.
(3) Az értekezleten a felügyeleti területhez tartozó fõosztályvezetõk, továbbá a legfõbb ügyész helyettes által
meghívott ügyészségi alkalmazottak vesznek részt.

Országos vezetõi értekezlet
75. §
(1) A legfõbb ügyész negyedévenként országos vezetõi
értekezletet tart, amelyen értékeli az ügyészi szervezet tevékenységét, a feladatok végrehajtását, meghatározza a
következõ idõszak tennivalóit és követelményeit.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt értekezleten a 72. §
(2) bekezdésében és a 73. § (1) bekezdésében említettek, a
fellebbviteli fõügyészek és a fellebbviteli vezetõ ügyész, a
fõügyészek, a területi katonai ügyészségeket vezetõ ügyészek, az ügyészségi alkalmazottak érdek-képviseleti szerveinek vezetõi, valamint a legfõbb ügyész által külön
meghívottak vesznek részt.
(3) Az értekezlet megszervezése a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály feladata.
(4) Az országos vezetõi értekezlet megtárgyalja azokat
az ügyeket, amelyeket a legfõbb ügyész az értekezlet elé
terjeszt.
(5) Az országos vezetõi értekezletre benyújtandó elõterjesztést, javaslatot az értekezlet elõtt tíz munkanappal kell
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eljuttatni a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályra a fõosztály vezetõje által meghatározott példányszámban.
(6) Ha az országos vezetõi értekezleten a legfõbb
ügyész által hozott döntés eltér az elõterjesztett javaslattól,
a döntés szerinti szöveget az elõterjesztõ készíti el.
(7) Az értekezletrõl hangfelvétel készül és arról a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály – a legfõbb ügyész döntését is tartalmazó – emlékeztetõt készít,
amelyet az értekezlet résztvevõinek, valamint a feladatok
végrehajtásáért felelõsöknek megküld.
Szakágvezetõi értekezlet
76. §
A legfõbb ügyész helyettesek szakáguk területén a
szükséghez képest a fellebbviteli fõügyészek és fõügyészhelyettesek (fellebbviteli vezetõ és vezetõhelyettes
ügyész), valamint a fõügyészek és a fõügyészhelyettesek
(területi katonai ügyészségek vezetõi és helyettesei) részére országos értekezletet tartanak a munka értékelése és a
feladatok meghatározása céljából.
A fellebbviteli fõügyészségi vezetõi értekezlet
77. §
(1) A fellebbviteli fõügyész tanácsadó testülete a fellebbviteli fõügyészségi vezetõi értekezlet, melynek tagjai:
a) a fellebbviteli fõügyész,
b) a fellebbviteli fõügyészhelyettes,
c) a fellebbviteli fõügyész által kijelölt vezetõk,
d) a személyügyi feladatokkal megbízott ügyész.
(2) Ha az adott kérdés tárgyalása azt szükségessé teszi, a
fellebbviteli fõügyész az értekezletre az ügyészségi alkalmazottak érdek-képviseleti szerveinek illetékes vezetõit,
az érintett vezetõket, illetve a felelõs ügyintézõket
meghívja.
A Katonai Fellebbviteli Ügyészség
vezetõi értekezlete
78. §
A Katonai Fellebbviteli Ügyészség vezetõi értekezletére a 77. § szabályait kell értelemszerûen alkalmazni.
A fõügyészségi vezetõi értekezlet
79. §
(1) A fõügyész tanácsadó testülete a fõügyészségi vezetõi értekezlet, melynek tagjai:
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a) a fõügyész,
b) a fõügyészhelyettesek,
c) a fõügyész által kijelölt vezetõk,
d) a személyügyi feladatokkal megbízott ügyész,
e) a helyi vezetõ ügyészek.
(2) Ha az adott kérdés tárgyalása szükségessé teszi, a fõügyész az értekezletre az ügyészségi alkalmazottak érdekképviseleti szerveinek megyei (fõvárosi) vezetõit, az érintett vezetõket, illetve a felelõs ügyintézõket meghívja.

A területi katonai ügyészség vezetõi értekezlete
80. §
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c) a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály és
d) a Katonai Fõügyészség illetékes ügyészei
vesznek részt.
(6)72 A Kabinetiroda, a Nemzetközi és Európai Ügyek
Fõosztálya, a Nemzetközi Képviseleti Önálló Osztály, az
Adatvédelmi és Mûszaki Biztonsági Önálló Osztály, a
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály, valamint a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály ügyészei a kollégiumok ülésein tanácskozási
joggal részt vehetnek.
(7) Ha az adott kérdés megtárgyalása miatt indokolt, a
kollégiumok együttes ülést tarthatnak.
(8) A szakmai kollégiumok mûködésével kapcsolatos
feladatokat a kollégiumok titkárai látják el.
(9) A kollégiumok titkárait a legfõbb ügyész bízza meg.

A területi katonai ügyészség vezetõi értekezletére a
79. § szabályait kell értelemszerûen alkalmazni.
A legfõbb ügyész tanácsadó testülete
Az ügyészségi testületek

82. §

81. §

A legfõbb ügyész munkáját Tanácsadó Testület segíti.
Tagjait a legfõbb ügyész kéri fel az ügyészség tevékenységében, a tudományos életben, a gyakorlati jogászi munkában kifejtett tevékenységükre figyelemmel.

(1) Ügyészségi testületek:
a) az ügyészségi alkalmazottak tanácsa és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa (Üsztv. 3–7. §);
b) az összügyészi értekezlet (Üsztv. 8. §);
c) az ügyészi tanács (Üsztv. 9–12. §);
d) a szakmai kollégium (Üsztv. 13. §).
(2) A Legfõbb Ügyészségen
a) büntetõjogi, valamint
b) magánjogi és közigazgatási jogi
szakmai kollégium mûködik.
(3) A Legfõbb Ügyészségen mûködõ szakmai kollégiumok egy-egy jogágazat általános helyzetérõl, az adott jogágazat jogalkalmazásának törvényességi kérdéseirõl
(szükség esetén a vizsgálati összefoglaló jelentésekrõl),
valamint a jogágazat továbbfejlesztésére irányuló kodifikációs kérdésekrõl, továbbá más – az Üsztv. 42. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott – ügyekben nyilvánítanak
véleményt, illetõleg tesznek javaslatot.
(4) A Legfõbb Ügyészségen a büntetõjogi szakmai kollégiumban
a) a Nyomozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Fõosztály,
b) a Büntetõbírósági Ügyek Fõosztálya,
c) a Kiemelt Ügyek Fõosztálya,
d) a Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és
Jogvédelmi Önálló Osztály ügyészei, valamint
e) a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály, továbbá
f) a Katonai Fõügyészség illetékes ügyészei
vesznek részt.
(5) A Legfõbb Ügyészségen a magánjogi és közigazgatási jogi szakmai kollégiumban
a) a Közigazgatási Jogi Fõosztály és
b) a Magánjogi Fõosztály ügyészei, valamint

IX. rész
Vegyes és záró rendelkezések
1. Vegyes rendelkezések

Egyes szervezeti egységek jogállása
83. §73
A Kabinetiroda, valamint a Gazdasági Fõigazgatóság
fõosztály, a Számítástechnika-alkalmazási és Információs
Fõosztályon mûködõ Hang- és Képtechnikai Laboratórium pedig csoport jogállású szervezeti egység.

A vezetõ tisztviselõk jogállása
84. §
A fõosztályvezetõre, fõosztályvezetõ-helyettesre, osztályvezetõre, osztályvezetõ-helyettesre vezetõi tevékenysége és munkavégzése szempontjából a fõosztályvezetõ

72
A bekezdés szövegét a 2/2004. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 4. §-ának (4) bekezdése állapította meg.
73
A § szövegét a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 5. §-a határozta meg.
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ügyészre, a fõosztályvezetõ-helyettes ügyészre, az osztályvezetõ ügyészre, az osztályvezetõ-helyettes ügyészre
vonatkozó rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.
A csoportvezetõre az osztályvezetõ-helyettes ügyészre
vonatkozó rendelkezéseket kell – értelemszerû
eltérésekkel – alkalmazni.
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bályzatait, valamint a fõosztályok ügyrendjét az utasítás
hatálybalépésétõl számított 90 napon belül el kell készíteni, illetõleg az utasítással összhangban módosítani.

Az utasítás hatálybalépése
87. §
Az ügyészi szervezet és az ügyészségi alkalmazottak
érdek-képviseleti szerveinek együttmûködése
85. §
Az ügyészi szervezet és az ügyészségi alkalmazottak érdek-képviseleti szerveinek – az ügyészi szervezet egészére
vonatkozó – együttmûködésére törvény, az utasítás és az
érdekképviseleti szerveknek a legfõbb ügyésszel kötött
megállapodása az irányadó.

2. Záró rendelkezések
Átmeneti rendelkezések

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2004. január 1-jén lép hatályba.
(2) a) 74
b) Az utasítás 13. §-a (1) bekezdésének c) pontjában
foglaltak évenkénti és teljes körû végrehajtását 2010-ig fokozatosan kell biztosítani.
c)75
(3) Az utasítás hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a felügyeleti, valamint a belsõ költségvetési ellenõrzés szabályairól szóló 7/1999. (ÜK. 6.) LÜ utasítás,
b) a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és
mûködésérõl szóló 3/2001. (ÜK. 5.) LÜ utasítás, valamint
c) az ügyészi szervezet mûködésének korszerûsítésérõl
szóló 7/2003. (ÜK. 6.) LÜ utasítás.

86. §
A fellebbviteli fõügyészségek, a Katonai Fellebbviteli
Ügyészség, a fõügyészségek, a területi katonai ügyészségek és a helyi ügyészségek szervezeti és mûködési sza-

74

Az a) pontot a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 7. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.
75
A c) pontot a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás 10. §-ának b) pontja hatályon kívül helyezte.
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó 2/2005. (ÜK. 11.)
LÜ h. körlevél 3. pontját visszavonom.
A körlevél 1–2. és 4–6. pontjai változatlan tartalommal
maradnak érvényben 1–5. sorszám alatt.
Dr. Varga Zs. András s. k.,
legfõbb ügyész helyettes

2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h.
körlevél
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
2005. november 1-jén lép hatályba. Az ügyészi törvényességi felügyeleti tevékenység szabályainak a Ket. hatálybalépése miatt szükséges változásairól a 13/1994. (ÜK. 12.)
LÜ utasítás módosítása (Ut.) fog rendelkezni.
Figyelemmel arra, hogy a Ket. több rendelkezésének indokolt módosítása várható, a Ket. egyes rendelkezéseinek
alkalmazásával kapcsolatban az Ut. hatálybalépéséig az
alábbiak szerint kell eljárni:
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1. Az 1972. évi V. törvénynek (Ütv.) a Ket. 176. § (1)
bekezdésével megállapított 13. § (1) bekezdése szerint az
ügyészi törvényességi felügyelet a közigazgatási szervek
közül a Kormánynál alacsonyabb szintû szervekre terjed
ki. Kiterjed ezen túlmenõen a bíróságon kívüli, jogvitát intézõ vagy hatósági jogkört gyakorló szervek és személyek
ez irányú eljárásaira és egyedi döntéseire (…). Törvény az
ügyészi törvényességi felügyelet hatályát az e bekezdésben fel nem sorolt más szervekre is kiterjesztheti.
Ezzel egybehangzóan rendelkezik úgy a Ket. 118. §ának (1) bekezdése, hogy ha az ügyész a jogerõs, illetve
végrehajtható és a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság
által felül nem vizsgált közigazgatási határozatban jogszabálysértést állapít meg, a jogszabálysértés kiküszöbölése
végett a határozatot hozó hatósághoz vagy annak felügyeleti szervéhez óvást nyújthat be.
A hivatkozott rendelkezések értelmében a Ket. alkalmazásával meghozott hatósági határozatok felett az ügyészi
törvényességi felügyeleti hatáskör teljes körû, kivéve, ha
az óvás benyújtását – figyelemmel az Ütv. 14. § (6) bekezdésére – törvény kifejezetten kizárja. A Ket. alapján eljáró
szervek tekintetében tehát az Ütv. 13. § (1) bekezdésének
elsõ mondatában foglalt korlátozás nem érvényesül.
2. A Ket. 71. §-ának (1) bekezdése értelmében a hatóság
az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során eldöntendõ egyéb kérdésben pedig végzést bocsát ki.
Figyelemmel arra, hogy a Ket. 118. §-ának (1) bekezdése ügyészi óvás alkalmazását csak a jogszabálysértõ határozatok ellen teszi lehetõvé, végzés ellen óvást benyújtani
– a Ket. ez irányú módosításáig – nem lehet.
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3. Az Ütv. Ket. 176. §-ának (2) bekezdése által megállapított 14. §-ának (3)–(5) bekezdése az ügyészi óvás benyújtásának idõbeli hatályát bõvítette.
A Ket. 173. § (1) bekezdése szerint a Ket.-nek az óvás
szabályait módosító rendelkezései 2005. november 1-jén
lépnek hatályba, ezért az ezt követõen benyújtott ügyészi
óvásra az Ütv. 14. §-ának a Ket. által megállapított (3)–(5)
bekezdéseit kell alkalmazni.
A közigazgatási határozat jogerejére vonatkozóan a
Ket. 128. §-ában foglaltak az irányadók.
4. A 3. pontban írtak az alábbi korlátozással alkalmazandók. A Ket. az Áe.-hez képest idõben kibõvítette a
semmisség jogkövetkezményeinek alkalmazhatóságát
(például jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jog esetén egy
évrõl három évre). Hasonló rendelkezést tartalmaz az Ütv.
14. §-a. Figyelemmel arra, hogy a jóhiszemûen szerzett és
gyakorolt jog utólagos elvonása, illetve hátrányos jogkövetkezmény utólagos alkalmazása ugyanolyan természetû,
mint a büntetõjogi büntethetõség elévülése, az Alkotmánybíróság által az elévüléssel kapcsolatban kifejtettek
ebben az esetben is irányadók. Ha tehát a semmisség jogkövetkezményei, illetve az óvás folytán tett intézkedések
alkalmazhatósága az Áe. hatályának utolsó napján – 2005.
október 31-én – megszûnt, azt a Ket. hatálybalépése nem
éleszti fel. Ilyen esetben ezért az óvás csak elvi lehet.
5. A közigazgatási hatósági eljárásban folytatott helyszíni szemle megtartásának ügyészi jóváhagyásáról fõosztályvezetõi körlevél fog rendelkezni.

SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések
A legfõbb ügyész kinevezte
dr. Dusa Sándor mb. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
fõügyészségi osztályvezetõ ügyészt
szolgálati helyén
fõügyészségi osztályvezetõ ügyésszé;
dr. Fazekas Ágnes Komárom-Esztergom megyei fõügyészségi ügyészt,
Molnárné dr. Sutya Éva szekszárdi városi ügyészségi
ügyészt
szolgálati helyükön
csoportvezetõ ügyésszé;
Gajdáné dr. Fehér Ildikó mb. szeghalmi városi vezetõ
ügyészt szolgálati helyén
vezetõ ügyésszé;
dr. Õszi Emese mb. budapesti IX. kerületi vezetõhelyettes ügyészt,
dr. Pálfi Péter mb. bajai városi vezetõhelyettes ügyészt
szolgálati helyükön
vezetõhelyettes ügyésszé;

dr. Túriné dr. Kékesdi Ágnes komlói városi,
dr. Gut Béla Richárd berettyóújfalui városi
ügyészségi titkárokat
szolgálati helyükön,
ügyésszé;
dr. Péceli Ádám budapesti kerületi ügyészségi fogalmazót budapesti kerületi ügyészséghez
titkárrá;
dr. Gyurkó Szilviát az Országos Kriminológiai Intézethez
segédmunkatárssá.

Kinevezés módosítása
A legfõbb ügyész
dr. Kordé Csaba kõszegi városi vezetõ ügyész lemondását tudomásul véve, kinevezését akként módosította,
hogy szolgálati helyén ügyészi munkakört tölt be.
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Áthelyezések, kinevezések
A legfõbb ügyész

dr. Keresztes Imre fõvárosi fõügyészhelyettes, hivatalvezetõt áthelyezte a Központi Nyomozó Fõügyészséghez,
egyidejûleg kinevezte fõügyésszé;
dr. Pap Tamás Békés megyei fõügyészségi ügyész, mb.
békéscsabai városi vezetõ ügyészt áthelyezte a Békéscsabai Városi Ügyészségre, egyidejûleg kinevezte
vezetõ ügyésszé;
dr. Kákonyi Gábor kalocsai városi ügyészségi titkárt áthelyezte a Kiskunhalasi Városi Ügyészséghez, egyidejûleg kinevezte
ügyésszé;
dr. Hajdú Zoltán legfõbb ügyészségi tisztviselõt áthelyezte a Szentendrei Városi Ügyészséghez, egyidejûleg
kinevezte
titkárrá.
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dr. Nyerges Éva címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Veszprém megyei fõügyészhelyettest szolgálati
helyén
a megyei fõügyészi
feladatok ellátásával.

Kirendelések, megbízások
A legfõbb ügyész
dr. Varga Tibor Vas megyei fõügyészségi ügyészt kirendelte a Kõszegi Városi Ügyészségre, egyidejûleg
megbízta
a városi vezetõ ügyészi;
dr. Zaránd Viktor fõvárosi fõügyészségi ügyészt kirendelte a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészségre, egyidejûleg
megbízta
a kerületi vezetõhelyettes ügyészi
feladatok ellátásával.

Áthelyezések
A legfõbb ügyész áthelyezte
Szolgálati viszony megszûnések
dr. Vajda Jenõ fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ
ügyészt,
dr. Falvai Zsolt fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ
ügyészt,
dr. Antal Lajos, dr. Bárány Sándor, dr. Berki Tímea, dr.
Dobra Tibor, dr. Gasz Péter, dr. Kunyák Gergely, dr. Lõrincz Edina, dr. Palásti Júlia, dr. Prechlik Lajos, dr. Vida
József fõvárosi fõügyészségi ügyészeket,
dr. Farkas Kornél fõvárosi fõügyészségi nyomozót
a Központi Nyomozó Fõügyészséghez;
dr. Négyessyné dr. Bodó Marianna kecskeméti városi
ügyészségi ügyészt a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészséghez,
dr. Rozgonyi Éva békéscsabai városi ügyészségi
ügyészt a Békés Megyei Fõügyészséghez,
dr. Kóder Zsolt budakörnyéki ügyészségi ügyészt,
dr. Stauberné dr. Radosai Katalin legfõbb ügyészségi
ügyészt a Pest Megyei Fõügyészséghez;
dr. Benczúr Csaba Tamás ceglédi városi ügyészségi
ügyészt a Kecskeméti Városi Ügyészséghez.

Szolgálati viszonya megszûnt
dr. Kis Zsuzsanna fõvárosi fõügyészségi ügyésznek,
dr. Kocsis Gyula Zala megyei fõügyészségi ügyésznek.

Halálozások
Dr. Pigniczki József, a legfõbb ügyész tanácsadója, címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, fõügyészségi fõtanácsos, ny. Csongrád megyei fõügyészhelyettes életének
72. évében, 2005. december 8. napján,
dr. Szekeres Sándor Veszprém megyei fõügyész életének 66. évében, 2005. december 23. napján elhunyt.
Az ügyészi szervezet mindkettõjüket saját halottjaként
temettette el.

Megbízások
Igazolvány érvénytelenítése
A legfõbb ügyész megbízta
dr. Nagy Tibor legfõbb ügyészségi osztályvezetõ
ügyészt szolgálati helyén
a fõosztályvezetõ-helyettes ügyészi,

dr. Kocsis Gyula volt Zala megyei fõügyészhelyettes le
nem adott 010192. sorszámú szolgálati igazolványát a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

1. szám

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

47

KÖZLEMÉNYEK
A 2006. február 1-jén hatályos
irányító intézkedések jegyzéke

4/1987. Legf. Ü. utasítás a sajtótermék vagy sajtóterméknek nem minõsülõ irat nyilvános közlésének megtiltására irányuló ügyészi eljárásról

Legfõbb ügyészi utasítások
4/1971. Legf. Ü. utasítás az ügyészségi épületben lévõ
lakásokról és egyéb, nem hivatalos célokat szolgáló
helyiségekrõl
Mód.: 6/1971. Legf. Ü. ut.
1/1983. Legf. Ü. ut.
6/1971. Legf. Ü. utasítás az ügyészségi épületben lévõ
lakásokról és egyéb, nem hivatalos célokat szolgáló helyiségekrõl szóló 4/1971. Legf. Ü. utasítás módosításáról
7/1975. Legf. Ü. utasítás az alkoholista kötelezõ intézeti
gyógykezelésével – az elmeosztályon (alkoholelvonó osztályon) elhelyezés törvényességének ellenõrzésével –, valamint az alkoholista (kábítószer-élvezõ) gyermeke tartásának biztosításával kapcsolatos ügyészi feladatokról
Mód.: 7/1984. Legf. Ü. ut.
9/1990. Legf. Ü. ut.
5/1981. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezet instruáló-ellenõrzõ tevékenységérõl
4/1982. Legf. Ü. utasítás a számítástechnikai bázisú
ügyészségi információs rendszerek kidolgozásáról és
bevezetésérõl
5/1982. Legf. Ü. utasítás a büntetõbíróság elõtti ügyészi
tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszerének bevezetésérõl
Mód.: 12/2004. (ÜK. 2005/1.) LÜ ut.
7/1982. Legf. Ü. utasítás a számítástechnikai bázisú
személyi nyilvántartási rendszer bérgazdálkodási és bérelszámolási alrendszerének bevezetésérõl
1/1983. Legf. Ü. utasítás az ügyészségi épületben lévõ
lakásokról és egyéb, nem hivatalos célokat szolgáló helyiségekrõl szóló 4/1971. Legf. Ü. utasítás módosításáról
3/1983. Legf. Ü. utasítás a számítástechnikai rendszerek titok-, vagyon- és tûzvédelmérõl
Mód.: 1/1988. Legf. Ü. ut.
7/1984. Legf. Ü. utasítás az alkoholista kötelezõ intézeti
gyógykezelésével – az elmeosztályon (alkoholelvonó osztályon) elhelyezés törvényességének ellenõrzésével –, valamint az alkoholista (kábítószer-élvezõ) gyermeke tartásának biztosításával kapcsolatos ügyészi feladatokról
szóló 7/1975. Legf. Ü. utasítás módosításáról

9/1987. Legf. Ü. utasítás a katonai ügyészi szervezet
irányításának és ellenõrzésének fejlesztésérõl, tevékenységének hatékonyabbá tételérõl
Mód.: 6/1994. (ÜK. 7.) LÜ ut.
1/1990. Legf. Ü. utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletérõl
Mód.: 16/1990. Legf. Ü. ut.
11/1993. Legf. Ü. ut.
6/1995. (ÜK. 5.) LÜ ut.
2/1998. (ÜK. 5.) LÜ ut.
1/2000. (ÜK. 2.) LÜ ut.
9/2001. (ÜK. 7.) LÜ ut.
17/2001. (ÜK. 12.) LÜ ut.
10/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut.
4/2004. (ÜK. 3.) LÜ ut.
9/1990. Legf. Ü. utasítás a 7/1984. Legf. Ü. utasítással
módosított 7/1975. Legf. Ü. utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl
1/1992. Legf. Ü.–BM együttes utasítás az ügyészségnek
és a rendõrség szerveinek az ügyészségi nyomozásban való együttmûködésérõl
Mód.: 3/2002. (ÜK. 3.) LÜ–BM együttes ut.
19/2005. (ÜK. 12.) LÜ–BM együttes ut.
3/1992. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekrõl
Mód.: 4/1993. Legf. Ü. ut.
3/1994. Legf. Ü. ut.
1/1999. (ÜK. 1.) LÜ ut.
3/2001. (ÜK. 5.) LÜ ut.
6/2002. (ÜK. 5.) LÜ ut.
7/1992. Legf. Ü. utasítás a büntetõjogi szakterület számítástechnikai bázisú ügyvitelének bevezetésérõl
Mód.: 7/1993. Legf. Ü. ut.
6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.
4/1993. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekrõl szóló 3/1992. Legf. Ü. utasítás
módosításáról
7/1993. Legf. Ü. utasítás a 7/1992. Legf. Ü. utasítás módosításáról
Mód.: 6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.
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11/1993. Legf. Ü. utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990. Legf. Ü.
utasítás módosításáról
2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról
Mód.: 5/1996. (ÜK. 5.) LÜ ut.
1/1997. (ÜK. 3.) LÜ ut.
3/1997. (ÜK. 7–8.) LÜ ut.
5/1997. (ÜK. 10.) LÜ ut.
7/1997. (ÜK. 11.) LÜ ut.
8/1999. (ÜK. 7.) LÜ ut.
4/2002. (ÜK. 3.) LÜ ut.
8/2004. (ÜK. 7.) LÜ ut.
3/1994. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben adományozható elismerésekrõl szóló 4/1993. utasítással módosított 3/1992. utasítás módosításáról
5/1994. Legf. Ü. utasítás az ügyészségi ügyviteli és statisztikai vizsgáról
Mód.: 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ ut.
17/2003. (ÜK. 8.) LÜ ut.
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
7/1994. (ÜK. 7.) LÜ utasítás az irányító intézkedések
megjelölésérõl
Mód.: 1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
13/1994. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészi törvényességi felügyeletrõl
Mód.: 6/2000. (ÜK. 4.) LÜ ut.
7/2003. (ÜK. 6.) LÜ ut.
2/1995. (ÜK. 1.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet személyügyi és továbbképzési nyilvántartási rendszerének
módosításáról
Mód.: 6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.
5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl
Mód.: 10/1996. (ÜK. 8.) LÜ ut.
7/1997. (ÜK. 11.) LÜ ut.
13/1999. (ÜK. 12.) LÜ ut.
3/2001. (ÜK. 5.) LÜ ut.
13/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.
5/2002. (ÜK. 5.) LÜ ut.
9/2002. (ÜK. 11.) LÜ ut.
9/2003. (ÜK. 6.) LÜ ut.
23/2003. (ÜK. 12.) LÜ ut.
20/2005. (ÜK. 12.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
6/1995. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 11/1993.
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Legf. Ü. utasítással módosított 1/1990. Legf. Ü. utasítás
módosításáról
1/1996. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Titokvédelmi Szabályzat
kiadásáról
Mód.: 1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
2003. LIII. tv.
5/1996. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás
módosításáról
7/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás az ügyészi magánjogi tevékenységrõl
Mód.: 13/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut.
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól
Mód.: 4/1998. (ÜK. 12.) LÜ ut.
10/1999. (ÜK. 10.) LÜ ut.
7/2000. (ÜK. 7.) LÜ ut.
12/2001. (ÜK. 9.) LÜ ut.
3/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
11/2004. (ÜK. 12.) LÜ ut.
10/1996. (ÜK. 8.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról
1/1997. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás
módosításáról
3/1997. (ÜK. 7–8.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás
módosításáról
5/1997. (ÜK. 10.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás
módosításáról
7/1997. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról
10/1997. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a non-profit szervezetek
ügyészségi számítógépes nyilvántartási rendszerérõl
1/1998. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészségi számítástechnikai, informatikai eszközök kezelésérõl
2/1998. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990. Legf.
Ü. utasítás módosításáról
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3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a
munkaerõvel és egyes személyi juttatásokkal történõ
gazdálkodásról
Mód.: 15/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.
10/2002. (ÜK. 12.) LÜ ut.
5/2003. (ÜK. 4.) LÜ ut.
16/2005. (ÜK. 10.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
4/1998. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról
6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet
iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl
Mód.: 11/2001. (ÜK. 9.) LÜ ut.
14/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.
1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
17/2003. (ÜK. 8.) LÜ ut.
1/2004. (ÜK. 1.) LÜ ut.
6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.
10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
3/2005. (ÜK. 2.) LÜ ut.
5/2005. (ÜK. 3.) LÜ ut.
10/2005. (ÜK. 5.) LÜ ut.
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
1/1999. (ÜK. 1.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
adományozható elismerésekrõl szóló 3/1992. Legf. Ü. utasítás módosításáról
5/1999. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a hadkötelesek rendkívüli
állapot idejére szóló meghagyásáról
8/1999. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás
módosításáról
10/1999. (ÜK. 10.) LÜ utasítás a talár általános bevezetésérõl és viselésérõl
Mód.: 7/2000. (ÜK. 7.) LÜ ut.
1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
4/2003. (ÜK. 4.) LÜ ut.
11/1999. (ÜK. 11.) LÜ utasítás a nemdohányzók védelmérõl
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4/2000. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészségi fogalmazók
joggyakorlatáról és szakmai képzésérõl
6/2000. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi törvényességi
felügyeletrõl szóló 13/1994. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról és kiegészítésérõl
7/2000. (ÜK. 7.) LÜ utasítás egyes legfõbb ügyészi utasítások módosításáról
9/2001. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990. Legf.
Ü. utasítás módosításáról
10/2001. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a vagyonnyilatkozat átadásáról, kezelésérõl és az abban foglalt adatok
védelmérõl
Mód.: 11/2001. (ÜK. 9.) LÜ ut.
14/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.
11/2001. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratkezelési és adatvédelmi szabályokról
Mód.: 1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
3/2004. (ÜK. 2.) LÜ ut.
12/2001. (ÜK. 9.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról
13/2001. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról
14/2001. (ÜK. 11.) LÜ utasítás egyes legfõbb ügyészi
utasítások módosításáról
15/2001. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
a munkaerõvel és egyes személyi juttatásokkal történõ
gazdálkodásról szóló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás
módosításáról
16/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés
Elleni Koordinációs Központtal való együttmûködésrõl
Mód.: 4/2005. (ÜK. 3.) LÜ ut.
17/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás
törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990.
Legf. Ü. utasítás módosításáról

13/1999. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról

1/2002. (ÜK. 2.) LÜ utasítás mobil katonai ügyészségi
egység felállításáról

3/2000. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervek, valamint az Országos Kriminológiai Intézet egyes gazdálkodási szabályairól

2/2002. (ÜK. 3.) LÜ utasítás az ügyészi szervek munkavédelmi szabályzatáról
Mód.: 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
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3/2002. (ÜK. 3.) LÜ–BM együttes utasítás az ügyészségnek és a rendõrség szerveinek az ügyészségi nyomozásban való együttmûködésérõl szóló 1/1992. Legf.
Ü.–BM együttes utasítás módosításáról
4/2002. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) Legf. Ü. utasítás
módosításáról
5/2002. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról
Mód.: 23/2003. (ÜK. 12.) LÜ ut.
15/2005. (ÜK. 10.) LÜ ut.
6/2002. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
adományozható elismerésekrõl szóló 3/1992. Legf. Ü. utasítás módosításáról
7/2002. (ÜK. 8.) LÜ utasítás az ügyészi szervek, illetõleg az OKRI szakmai alapfeladata keretében végzett szellemi tevékenységre vonatkozó szolgáltatás jellegû szerzõdéskötés feltételeirõl
9/2002. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról
10/2002. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
a munkaerõvel és egyes személyi juttatásokkal történõ
gazdálkodásról szóló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás
módosításáról
1/2003. (ÜK. 2.) LÜ utasítás egyes legfõbb ügyészi utasítások módosításáról
Mód.: 8/2003. (ÜK. 6.) LÜ ut.
9/2005. (ÜK. 5.) LÜ ut.
2/2003. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészségi statisztikáról, valamint a fellebbviteli fõügyészségek felállításával és
mûködésével kapcsolatosan egyes legfõbb ügyészi
utasítások módosításáról
3/2003. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló 8/1996.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról
4/2003. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a talár általános bevezetésérõl és viselésérõl szóló 10/1999. (ÜK. 10.) LÜ utasítás
módosításáról
5/2003. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a
munkaerõvel és egyes személyi juttatásokkal történõ gazdálkodásról szóló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás
módosításáról
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9/2003. (ÜK. 6.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról
10/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás
törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990.
Legf. Ü. utasítás módosításáról
11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a
nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról
Mód.: 11/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás
21/2005. (ÜK. 12.) LÜ utasítás
12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenységrõl
13/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás az ügyészi magánjogi tevékenységrõl szóló 7/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról
14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról
15/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a katonai büntetõeljárásban a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti
felügyelettel és a büntetõügyek katonai ügyészségi nyomozásával, valamint a vádemeléssel kapcsolatos
feladatokról
16/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a munkaidõn kívüli ügyészi szolgálatról
Mód.: 17/2005. (ÜK. 11.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
17/2003. (ÜK. 8.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK.
1999/1.) LÜ utasítás, valamint az ügyészségi ügyviteli és
statisztikai vizsgáról szóló 5/1994. Legf. Ü. utasítás
módosításáról
18/2003. (ÜK. 9.) LÜ utasítás az ügyészi szervek tûzvédelmi szabályzatáról
Mód.: 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
20/2003. (ÜK. 10.) LÜ utasítás irányító intézkedések
hatályon kívül helyezésérõl, illetõleg visszavonásáról
22/2003. (ÜK. 11.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészségének biztonsági koncepciójáról
23/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról szóló 5/2002. (ÜK. 5.) LÜ
utasítás módosításáról
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24/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a nyugdíjas ügyészek
igazolványáról
Mód.: 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
15/2005. (ÜK. 10.) LÜ ut.
25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl
Mód.: 2/2004. (ÜK. 2.) LÜ ut.
7/2004. (ÜK. 5.) LÜ ut.
10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
2/2005. (ÜK. 1.) LÜ ut.
3/2005. (ÜK. 2.) LÜ ut.
5/2005. (ÜK. 3.) LÜ ut.
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
14/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
21/2005. (ÜK. 12.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
4/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
26/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a számítógépes igazgatási ügyvitelrõl
1/2004. (ÜK. 1.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK.
1999/1.) LÜ utasítás módosításáról
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11/2004. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról
12/2004. (ÜK. 2005/1.) LÜ utasítás a büntetõbíróság
elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszerének bevezetésérõl szóló 5/1982. Legf. Ü.
utasítás módosításáról
1/2005. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége informatikai biztonsági politikájának kiadásáról
2/2005. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról
3/2005. (ÜK. 2.) LÜ utasítás a magánjogi és közigazgatási jogi szakág számítástechnikai bázisú ügyviteli rendszerének bevezetésérõl
4/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központtal való együttmûködésrõl szóló
16/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

2/2004. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az Eurojust munkájában
való magyar ügyészi részvételrõl

5/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

3/2004. (ÜK. 2.) LÜ utasítás a vagyonnyilatkozatokkal
kapcsolatos iratkezelési és adatvédelmi szabályokról szóló
11/2001. (ÜK. 9.) LÜ utasítás módosításáról

6/2005. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség
könyvtáráról

4/2004. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990. Legf.
Ü. utasítás módosításáról
6/2004. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet ügyviteli szabályairól szóló 11/1963. Legf. Ü. utasítás hatályon kívül helyezésérõl
7/2004. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról
8/2004. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás
módosításáról
9/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
használatos egyes formanyomtatványokról
10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

7/2005. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az Országos Kriminológiai
Intézet kutatóinak követelményrendszerérõl
8/2005. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó
fontos és bizalmas ügyészségi munkakört betöltõ személyek meghatározásáról
9/2005. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a sajtó számára adható tájékoztatás rendjérõl
Mód.: 12/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
4/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
10/2005. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK.
1999/1.) LÜ utasítás és az utasítással kiadott iratkezelési
szabályzat módosításáról
11/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a
nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról
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12/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a sajtó számára adható tájékoztatás rendjérõl szóló 9/2005. (ÜK. 5.) LÜ utasítás
módosításáról
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás egyes legfõbb ügyészi
utasítások módosításáról
14/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a Magyar Ügyészképzõ
Központról
15/2005. (ÜK. 10.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról szóló 5/2002. (ÜK. 5.) LÜ
utasítás, valamint a nyugdíjas ügyészek igazolványáról
szóló 24/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról
16/2005. (ÜK. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
a munkaerõvel és egyes személyi juttatásokkal történõ
gazdálkodásról szóló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás
módosításáról
17/2005. (ÜK. 11.) LÜ utasítás a munkaidõn kívüli
ügyészi szolgálatról szóló 16/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás
módosításáról
18/2005. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kiadásáról
19/2005. (ÜK. 12.) LÜ–BM együt tes utasí tás az
ügyészségnek és a rendõrség szerveinek az ügyészségi
nyomozásban való együttmûködésérõl szóló 1/1992.
Legf. Ü.–BM együttes utasítás módosításáról
20/2005. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról
21/2005. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás, valamint a nyomozás törvényessége
feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi
feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról
1/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság helyi ügyészségeirõl
2/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás az ügyészségek illetékességi területérõl
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Katonai fõügyészi utasítások és intézkedések
1/1991. katonai fõügyészi utasítás a katonai ügyészségek jelentési kötelezettségének rendjérõl
Mód.: 1/2002. (ÜK. 3.) KF int.
1/1994. KF intézkedés az információs rendszer mûködtetésérõl
Mód.: 1/2003. KF int.
1/1997. KF intézkedés a gazdálkodási jogkörök meghatározásáról és a feladatok végrehajtásáról
Mód.: 1/2000. KF int.
1/2000. KF intézkedés a gazdálkodási jogkörök meghatározásáról és a feladatok végrehajtásáról szóló 1/1997.
katonai fõügyészi intézkedés kiegészítésére
1/2002. (ÜK. 3.) KF intézkedés a katonai ügyészségek
jelentési kötelezettségének rendjérõl szóló 1/1991. katonai
fõügyészi utasítás módosításáról
2/2002. KF intézkedés hadi (gyakorló) ruházattal való
ellátásra
1/2003. (ÜK. 12.) KF intézkedés az információs rendszer mûködtetésérõl szóló 1/1994. katonai fõügyészi intézkedés módosításáról

Legfõbb ügyészi körlevelek
301/1987. Legf. Ü. körlevél a közlekedési ügyészi szakfeladatok ellátásának jogalkalmazási kérdéseirõl
302/1990. Legf. Ü. körlevél a közlekedési ügyészi szakfeladatok ellátásának jogalkalmazási kérdéseirõl szóló
301/1987. Legf. Ü. körlevél módosításáról
301/1992. Legf. Ü. körlevél az elhunyt ügyészségi dolgozókat megilletõ tiszteletadásról
1/1995. LÜ körlevél a takarékosságot szolgáló fontosabb intézkedésekrõl
1/2001. (ÜK. 11.) LÜ körlevél a jogszabálytervezetek
véleményezésérõl
1/2002. (ÜK. 2.) LÜ körlevél az általános, a szakági és a
célvizsgálatokról

3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

2/2002. (ÜK. 3.) LÜ körlevél a legfõbb ügyész számára
történõ jelentéstételi kötelezettségrõl

4/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a közérdekû adatok szolgáltatásáról

1/2003. (ÜK. 8.) LÜ körlevél az ügyészség környezetvédelmi tevékenységérõl
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2/2003. (ÜK. 12.) LÜ körlevél a legfõbb ügyész számára történõ jelentéstételi kötelezettségrõl szóló 2/2002.
(ÜK. 12.) LÜ körlevél módosításáról

5/2003. (ÜK. 12.) LÜ h. körlevél a büntetõeljárás során
adandó tájékoztatásról szóló 2/1998. (ÜK. 7.) LÜ h. körlevél módosításáról

1/2004. (ÜK. 5.) LÜ körlevél az ügyészségi alkalmazottak munkaidõt érintõ oktatói (vizsgáztatói) tevékenységérõl

1/2005. (ÜK. 7.) LÜ h. körlevél a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelõzésére létrehozott Európai Bizottság ügyészségre vonatkozó
ajánlásainak végrehajtása tárgyában kiadott 3/2000. (ÜK.
12.) LÜ h. körlevél módosításáról

Legfõbb ügyész helyettesi körlevelek
3001/1989. Legf. Ü. h. körlevél az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos
ügyészi feladatokról
3002/1989. Legf. Ü. h. körlevél a gyülekezési jogról
szóló 1989. évi III. törvény végrehajtásával kapcsolatos
ügyészi feladatokról
3001/1990. Legf. Ü. h. körlevél az általános felügyeleti
és polgári jogi ügyészi tevékenység idõszerû feladatairól
1/1997. (ÜK. 4.) LÜ h. körlevél az ügyészek perindítási
jogosultságáról a környezet- és természetvédelmi
ügyekben
2/1998. (ÜK. 7.) LÜ h. körlevél a büntetõeljárás során
adandó tájékoztatásról
2/1999. (ÜK. 8–9.) LÜ h. körlevél a büntetõbírósági eljárásban folytatandó joghátrány-indítványozási és fellebbezési gyakorlat egyes kérdéseirõl
1/2000. (ÜK. 4.) LÜ h. körlevél a bûnügyi nyilvántartással kapcsolatos adatközlés teljesítésével, valamint a
nyilvántartás törvényességi felügyeletének ellátásával
összefüggõ ügyészi feladatokról
3/2000. (ÜK. 12.) LÜ h. körlevél a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelõzésére létrehozott Európai Bizottság ügyészségre vonatkozó
ajánlásainak végrehajtása tárgyában

2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. körlevél a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény egyes rendelkezéseinek
alkalmazásáról
3/2005. (ÜK. 2006/1.) LÜ h. körlevél a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. körlevél
módosításáról

Fõosztályvezetõ ügyészi és fõosztályvezetõi utasítások
1/1981. (katonai) fõov. utasítás a katonai ügyészségek
ügyviteli szabályzatáról
1/1982. (katonai) fõov. utasítás az ügyviteli iroda rendjérõl
1201/1982. fõov. utasítás az általános felügyeleti és polgári jogi területfelelõsi és szakinstruktori tevékenység irányításáról, szervezetérõl és módszereirõl
1101/1983. fõov. utasítás az elõzetes letartóztatás büntetés-végrehajtási intézetekben való végrehajtásának
egyes kérdéseirõl
1304/1988. fõov. utasítás a Legfõbb Ügyészség Számítógépközpontja raktárának nyilvántartási rendjérõl és az
azzal összefüggõ egyes szabályokról

2/2003. (ÜK. 7.) LÜ h. körlevél a bûnügyi nyilvántartással kapcsolatos adatközlés teljesítésével, valamint a
nyilvántartás törvényességi felügyeletének ellátásával
összefüggõ ügyészi feladatokról szóló 1/2000. (ÜK. 4.)
LÜ h. körlevél módosításáról

1501/1992. fõov. utasítás a bérszámfejtés, a bérfizetés
rendjérõl és az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásról

3/2003. (ÜK. 8.) LÜ h. körlevél egyes irányító intézkedések felülvizsgálatáról

1101/1993. fõov. utasítás az elõzetes letartóztatás büntetés-végrehajtási intézetekben való végrehajtásának
egyes kérdéseirõl szóló 1101/1983. fõov. utasítás
módosításáról

4/2003. (ÜK. 10.) LÜ h. körlevél a büntetés-végrehajtási intézetben és a rendõrségi fogdában bekövetkezett rendkívüli
eseményekkel
kapcsolatos
jelentéstételi
kötelezettségrõl

1708/1992. fõov. utasítás a büntetõjogi szakterület ügyviteli rendjérõl

1102/1993. fõov. utasítás a levéltári iratok felhasználásáról
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1705/1993. fõov. utasítás a büntetõjogi szakterület ügyviteli rendjérõl szóló 1708/1992. fõov. utasítás módosításáról, illetve kiegészítésérõl

Fõosztályvezetõ ügyészi és fõosztályvezetõi
körlevelek
1/1994. (ÜK. 10.) fõov. körlevél a 9/1994. (ÜK. 10.) LÜ
utasítás végrehajtásával kapcsolatos ügyviteli kérdésekrõl
1/1995. (ÜK. 1.) fõov. körlevél a 2/1995. (ÜK. 1.) LÜ
utasítás végrehajtásáról
2/1995. fõov. körlevél az egységes rendõrségi és
ügyészségi
bûnügyi
statisztika*
szabályainak
módosításáról
3/1995. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
4/1995. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterület ügyviteli rendjének módosításáról
5/1995. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterület ügyviteli rendjének módosításáról és kiegészítésérõl
7/1995. (ÜK. 8-9.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak módosításáról
2/1996. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
4/1996. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
1/1997. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
3/1997. (ÜK. 11.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak módosításáról
5/1997. (ÜK. 12.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak módosításáról és kiegészítésérõl
6/1997. (ÜK. 12.) fõov. körlevél a nonprofit szervezetek számítógépes nyilvántartási rendszerérõl
1/1998. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az ügyviteli gyakorlat
módosításáról
2/1998. (ÜK. 7.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

* a továbbiakban: ERÜBS.

1. szám

3/1998. (ÜK. 7.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról
1/1999. (ÜK. 3.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
2/1999. (ÜK. 4.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról
3/1999. (ÜK. 5.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
kiegészítésérõl
4/1999. (ÜK. 5.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról
5/1999. (ÜK. 5.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterület számítógépes ügyviteli rendszere szabályainak kiegészítésérõl
6/1999. (ÜK. 5.) fõov. körlevél a 2/1995. (ÜK. 1.) LÜ
utasítás végrehajtásáról szóló 1/1995. (ÜK. 1.) fõosztályvezetõi körlevél módosításáról
8/1999. (ÜK. 7.) fõov. körlevél a számítógépes ügyészségi igazgatási ügyvitel szabályainak kiegészítésérõl
10/1999. (ÜK. 11.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak módosításáról
12/1999. (ÜK. 2000/1.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak módosításáról
1/2000. (ÜK. 1.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
2/2000. (ÜK. 1.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
4/2000. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterület ügyviteli rendjérõl szóló – többször módosított –
1708/1992. fõosztályvezetõi utasítás módosításáról és kiegészítésérõl
5/2000. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a Magyar Köztársaság
Ügyészsége Büntetõjogi Szakterület Összesített Ügyviteli
Adatállománya mûködésének egyes kérdéseirõl
6/2000. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
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7/2000. (ÜK. 4.) fõov. körlevél a vádképviseleti (V) lap
kitöltési szabályainak módosításáról
1/2001. (ÜK. 1.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
2/2001. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról
3/2001. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterület számítógépes ügyviteli rendszere szabályainak kiegészítésérõl
4/2001. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az ügyészségi szervkódok módosításáról
5/2001. (ÜK. 7.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
6/2001. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az országos ügyészségi
telekommunikációs és adatátviteli rendszer mûködésének
korlátozásáról
7/2001. (ÜK. 9.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
8/2001. (ÜK. 9.) fõov. körlevél a vádképviseleti (V) lap
kitöltési szabályainak módosításáról
9/2001. (ÜK. 11.) fõov. körlevél az elõzetes letartóztatással kapcsolatos vádképviseleti tevékenység egyes kérdéseirõl
1/2002. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a Belügyminisztérium
nyílt adatbázisainak az ügyészségi PRAETOR NET hálózaton történõ elérési szabályairól
2/2002. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
3/2002. (ÜK. 4.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról
4/2002. (ÜK. 7.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterület ügyviteli rendjérõl szóló 1708/1992. fõov. utasítás kiegészítésérõl
5/2002. (ÜK. 7.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról
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6/2002. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványának kiállításával és kezelésével kapcsolatos eljárásról
7/2002. (ÜK. 12.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak módosításáról
8/2002. (ÜK. 12.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról
1/2003. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a „lakásmaffia” ügyek
figyelemmel kísérésérõl
2/2003. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a fellebbviteli fõügyészségek létrehozásával és mûködésével kapcsolatos rendelkezésekrõl, valamint egyes fõosztályvezetõi utasítások és
körlevelek módosításáról
3/2003. (ÜK. 3.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
4/2003. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról
7/2003. (ÜK. 7.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
8/2003. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az ügyviteli gyakorlat
módosításáról szóló 1/1998. (ÜK. 4.) fõov. körlevél
visszavonásáról
9/2003. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az elõzetes letartóztatás
büntetés-végrehajtási intézetekben való végrehajtásának
egyes kérdéseirõl szóló 1101/1983. fõov. utasítás módosításáról
11/2003. (ÜK. 12.) fõov. körlevél a számítógépes igazgatási ügyvitel szabályairól
1/2004. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az ügyészségi alkalmazottak 2004. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségérõl
2/2004. (ÜK. 3.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
3/2004. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról
4/2004. (ÜK. 4.) fõov. körlevél a gazdasági ügyvitel
szabályairól
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5/2004. (ÜK. 5.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról
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6/2005. (ÜK. 11.) fõov. körlevél a közigazgatási hatósági eljárásban folytatott helyszíni szemle megtartásának
ügyészi jóváhagyásáról

6/2004. (ÜK. 5.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról
7/2004. (ÜK. 6.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység
számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési
szabályainak módosításáról

Fõosztályvezetõ ügyészi és fõosztályvezetõi
iránymutatások és állásfoglalások*

8/2004. (ÜK. 6.) fõov. körlevél a Nemzetbiztonsági Hivatal által objektumvédelem címén nem hatáskörébe tartozó bûncselekményekre folytatott titkos információgyûjtés
adatainak büntetõeljárásban történõ felhasználásáról

5302/1987. fõov. ir. és áfl. az ERÜBS módosítása tárgyában
5301/1988. fõov. ir. és áfl. az ERÜBS tárgyában

9/2004. (ÜK. 6.) fõov. körlevél a fantomcégekkel kapcsolatos adatszolgáltatás egyes kérdéseirõl szóló 7/1999.
(ÜK. 6.) fõov. körlevél visszavonásáról
10/2004. (ÜK. 10.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység
számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési
szabályainak módosításáról
11/2004. (ÜK. 2005/1.) fõov. körlevél az új vádképviseleti lapok bevezetésérõl
1/2005. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az adóellenõrzés során a
vállalkozási tevékenységgel összefüggésbe hozható helyszín, helyiség és gépjármû átvizsgálásáról, valamint a
helyszínen talált gépjármû rakományának ellenõrzésérõl
rendelkezõ adóhatósági határozat ügyészi jóváhagyásáról
2/2005. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél a magánjogi és
közigazgatási jogi szakág számítástechnikai bázisú ügyviteli rendjérõl
3/2005. (ÜK. 3.) együttes fõov. körlevél az egységes
rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak,
valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak módosításáról
4/2005. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az Összesített Adatállomány (PRAETOR PRAXIS) információs rendszer hozzáférési jogosultságairól
5/2005. (ÜK. 9.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak, valamint a
büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak
módosításáról

5301/1989. fõov. ir. és áfl. az ERÜBS tárgyában
5303/1989. fõov. ir. és áfl. az ERÜBS módosításáról
5301/1990. fõov. ir. és áfl. az ERÜBS kitöltési szabályainak módosításáról
5302/1990. fõov. ir. és áfl. az ERÜBS módosításáról
5701/1991. fõov. ir. és áfl. az ERÜBS kiegészítésérõl és
módosításáról
5701/1992. fõov. ir. az ERÜBS kitöltési szabályainak
módosításáról
5702/1992. fõov. ir. az ERÜBS szabályainak módosításáról
5701/1993. fõov. ir. az ERÜBS szabályainak módosításáról
5702/1994. fõov. ir. az ERÜBS szabályainak módosításáról

* A jegyzék nem érinti a jogalkalmazás egységének érvényesítése érdekében egyes jogszabályok, illetve bûncselekmények értelmezéséhez kiadott
„eseti” állásfoglalások érvényét.
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Pályázati felhívás
ügyészi állások betöltésére

A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze az ügyészségi
szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) bekezdése és 16. §-ának (4) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
– a Legfõbb Ügyészség Nemzetközi Képviseleti Önálló
Osztályára legfõbb ügyészségi ügyészi,
– a Bajai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,
– a Miskolci Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi és
– a Pécsi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi
álláshely betöltésére.
Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.
A Legfõbb Ügyészség Nemzetközi Képviseleti Önálló
Osztályára a legfõbb ügyészségi ügyészi álláshelyre az az
ügyész, ügyészségi titkár pályázhat, aki legalább két idegen nyelvbõl államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik. A kinevezés további feltétele, hogy a pályázó nemzetközi kapcsolatokban szerzett jártassággal rendelkezzen.
Elõnyt jelent, ha a jelölt külföldi igazságügyi szervezetnél
tapasztalatra tett szert.
A Bajai, a Miskolci és a Pécsi Városi Ügyészség büntetõjogi szakági ügyészi álláshelyeire történõ kinevezés feltétele, hogy a pályázók ügyészségi titkári gyakorlattal rendelkezzenek.
Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.
A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki.
Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.
A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet, valamint a választójog
kivételével – az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok, vagy azok hiteles másolatai.
A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, valamint kijelenti, hogy nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkeresésé-
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hez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes
adatainak kezelését, és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.
A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.
A nem ügyészségi alkalmazott pályázatához mellékelni
kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását,
melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén
visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során
való felhasználásához.
Az elektronikus információszabadságról szóló 2005.
évi XC. törvény rendelkezése értelmében a Legfõbb
Ügyészség saját honlapján közzéteszi az általa kiírt pályázatok szakmai leírását, azok eredményeit és indokolásukat.
A nem ügyész és a nem ügyészségi titkár pályázónak
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy az ügyészségi
szolgálati viszony létesítésekor az Üsztv. 94/B. §-a alapján
– az elõírtaknak megfelelõen – vagyonnyilatkozatot tesz.
Az ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem
kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit
a személyi nyilvántartás tartalmaz.
A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatoknak
– a Legfõbb Ügyészség Nemzetközi Képviseleti Önálló
Osztálya legfõbb ügyészségi ügyészi álláshelye esetében a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) 2006.
február 20-án 15 óráig,
– a Bajai Városi Ügyészség büntetõjogi szakági ügyészi
álláshelye esetében a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre
(6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.) 2006. február 20-án
15 óráig,
– a Miskolci Városi Ügyészség büntetõjogi szakági
ügyészi álláshelye esetében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre (3524 Miskolc, Dózsa Gy. út 5–7.)
2006. február 20-án 15 óráig és
– a Pécsi Városi Ügyészség büntetõjogi szakági ügyészi
álláshelye esetében a Baranya Megyei Fõügyészségre
(7623 Pécs, Jókai u. 26.) 2006. február 20-án 15 óráig
kell beérkezniük.
A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

58

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

1. szám

MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON
2006

TÁJÉKOZTATÓ
Az állami közszolgálat presztízsének növelése, valamint a közhivatalnoki kar egységes szellemiségének kialakítása és ezáltal az államhatalmi, a kormányzati és az önkormányzati szolgálatban foglalkoztatottak megismertetése érdekében – az 1945 elõtti hagyományokat folytatva – a Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium munkatársaiból álló, a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
létrehozott Lexikonszerkesztõ Bizottság közremûködésével 2006-ban is megjelenik a Magyar
Közigazgatási Lexikon.
Az – immáron negyedik alkalommal – megjelenõ almanach egységes szempontok alapján mutatja
be az állami és önkormányzati közigazgatási szerveknél foglalkoztatott tisztviselõknek, a közigazgatás oktatását és a közigazgatás-tudomány mûvelését végzõ intézmények munkatársainak, továbbá a közigazgatási szakmai és érdek-képviseleti szervek tisztségviselõinek – a személyiségi jogok
tiszteletben tartása, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett – önként szolgáltatott
fõbb adatait.
A Lexikon a személyi, képzési és foglalkoztatási adatok mellett tartalmazza a munkahelyi elérhetõségre vonatkozó adatokat is, amellyel a közszolgálati vezetõk és szakértõk intézményes kapcsolattartásának módját kívánjuk megkönnyíteni.
A kiadvány tartalmazza az állami és önkormányzati szervek cím- és elérhetõségi adatait, a közigazgatásra vonatkozó legfontosabb törvények hatályos szövegét.
Mindezekre figyelemmel kérjük, hogy – amennyiben a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 címû
kiadványban szerepeltetni kívánja adatait – a névcikk elkészítéséhez az adatlapot kitölteni és a nyilatkozattal (esetleges megrendelõvel) együtt a Lexikonszerkesztõ Bizottságnak
2006. február 15-ig
(Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Budapest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) visszaküldeni szíveskedjen. Az adatlap beazonosítható e-mail címen visszaküldhetõ a vago.erika@meh.hu címre is.

A Szerkesztõbizottság

1. szám

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

Nyilv. szám: c c c c c c c
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cccccc

ADATLAP*
a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 életrajzi névcikkének
szerkesztéséhez és közzétételéhez
1. Név:................................................................................................................................................
2. Jelenlegi beosztása:........................................................................................................................
3. Beosztásba helyezés kelte:.............................................................................................................
4. Jelenlegi munkahelyének neve: .....................................................................................................
5. Munkahelye címe:....................................................................................................... c c c c
............................................................................................................................................................
6. Hivatali telefonszáma: ................................... Hivatali faxszáma: ................................................
7. (I.:) Iskolai végzettsége és szakképesítése:....................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(Sz.:) Születési hely és idõ:.................................................................................................................
8. (Ny.:). Idegennyelv-ismerete:........................................................................................................
............................................................................................................................................................
9. (Mh.:) Korábbi munkahelyek, beosztások felsorolása, a beosztás ideje: ......................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10. (Mb.:) Egyéb hivatalos megbízatása: ..........................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
11. (Tu.:) Tudományos fokozata, oktatási tevékenysége, legfontosabb szakmai publikációi: ..........
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
12. (Ti.:) Társadalmi megbízatása, tisztségei: ....................................................................................
............................................................................................................................................................
13. (Ki.:) Kitüntetések, díjak, elismerések: ........................................................................................
............................................................................................................................................................
* Az adatlap sokszorosítható!
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14. (Cs.:) Családi állapota, házastársa adatai: ....................................................................................
............................................................................................................................................................
15. (Gy.): Gyermeke: ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
16. (Szü.:) Szülei: ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
17. (E.:) Egyéb közlendõk: .................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Az adatlapot írógéppel vagy számítógéppel kérjük kitölteni, kézzel kitöltött adatlapot nem áll
módunkban elfogadni. Azoknál a pontoknál, amelyekre nem kíván választ adni, kérjük a válasz
helyét kihúzni. A Lexikonban való közzétételhez legalább az 1–6. pontok kitöltése szükséges.
Amennyiben az adatlap rovatai nem elégségesek válaszaihoz, kérjük, hogy a pontok megjelölésével
külön lapot szíveskedjen hozzátûzni az adatlaphoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
A 2–3. ponthoz:

Azt a jelenlegi hivatali beosztást, közigazgatási tisztséget, vezetõi megbízatást
– a tisztség kezdõ idõpontjával – írja be, amely a Lexikonban való szereplést megalapozza.
A 4. ponthoz:
A közigazgatással összefüggõ tisztsége szerinti foglalkoztató szerv feltüntetését
kérjük akkor is, ha az jogi értelemben nem minõsül munkáltatónak.
Az 5. ponthoz:
A jelenlegi munkáltató pontos címét (irányítószámmal, székhellyel, utcanévvel és
házszámmal) kérjük megadni.
A 6. ponthoz:
Kérjük a körzetszámot is feltüntetni.
A 7. (I.:) ponthoz:
Az általános, közép- és felsõfokú intézmény nevét és az iskolai végzettség megszerzésének idõpontját (évszámmal) kérjük feltüntetni. A másoddiplomát, szakképesítést és felsõfokú szaktanfolyami végzettséget is kérjük feltüntetni az évszámmal együtt.
A 8. (Ny.:) ponthoz:
Középfokú és felsõfokú nyelvvizsga, illetõleg társalgási szintû idegennyelv-ismeret esetén kérjük kitölteni.
A 9. (Mh.:). ponthoz:
Szakmai életútja szempontjából meghatározó korábbi munkahelyei megnevezését
(évszámmal) és korábbi beosztásainak megjelölését kérjük.
A 10. (Mb.:) ponthoz:
Jelenlegi hivatalos megbízatásait (pl.: országgyûlési vagy önkormányzati képviselõ, bizottsági tag, állami vizsgabizottsági tagság stb.) is kérjük feltüntetni.
A 11. (Tu.:). ponthoz:
Egyetemi doktori, kandidátusi, akadémiai nagydoktori stb. címek feltüntetését
(évszámmal), az oktatási intézmény nevét és az elõadott tantárgy megjelölését, valamint a szakmai publikációk témakörének megjelölését kérjük.
A 13. (Ki.:) ponthoz:
Az állami kitüntetések, a hivatalos és szakmai díjak, állami és társadalmi elismerések megjelölését kérjük az adományozási évszámmal együtt.
A 14–16. (Cs., Gy., Szü.) ponthoz: Családi állapotára, házastársa és gyermekei, valamint szülei nevére, foglalkozására vonatkozó adatokat kérjük.
A 17. (E.:). ponthoz:
A szakmai életútja szempontjából meghatározó egyéb adatokat kérjük feltüntetni
(pl.: tartós külföldi tanulmányút, ösztöndíj, másodállás, mellékfoglalkozás, gazdasági társaságban viselt felügyelõbizottsági vagy igazgatósági tagsági tisztség stb.).

A Szerkesztõbizottság fenntartja azt a jogot, hogy terjedelmi korlátokra való tekintettel az Adatlapon közzétenni kívánt adatoknál kevesebb szerkesztett adat jelenjen meg a Lexikonban.

1. szám

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy az Adatlapban leírt adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárulok ahhoz,
hogy az adatok – szerkesztett formában és a szerkesztõség által meghatározott terjedelemben – a
Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 címû kiadványban megjelenjenek.

Kelt: ........................................ 200... ............................... hónap ............ nap.
....................................................
adatszolgáltató

A kitöltött adatlapot kérjük a Lexikonszerkesztõ Bizottság (Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Budapest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) részére
2006. február 15-ig
megküldeni.

Amennyiben a fenti határidõig az Adatlap nem érkezik be, a szerkesztõség nem tud felelõsséget vállalni a névcikk megjelenéséért.

MEGRENDELÕ
Megrendelem a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 címû kiadványt ................. példány könyv
formátumban (ára: 13 000 Ft/db) – utánvétellel – az alábbi címre:
Név: ......................................................................................
Postacím: ..............................................................................

Kelt ......................................... 200... ................................. hónap .......... nap.

...............................................
megrendelõ

A kiadó a Lexikonban szereplõ személy megrendelése esetén a könyv formátumú példány tekintetében 4000 Ft árkedvezményt alkalmaz!
Az utánvét postaköltsége a megrendelõt terheli.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár utca sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.
Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõbizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változatlanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók is.
A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
-----------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.
A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................
címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................
bankszámlaszáma: .............................................................................................................
ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ
Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendelten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány
címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát sokan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakorlat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészeknek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hallgatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az alkotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jogállam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük, juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................
Utca, házszám: .....................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………

9 770133 824217
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………………………………………
cégszerû aláírás
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321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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