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UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész
5/2006. (ÜK. 2.) LÜ
utasítása
a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok
ellátásáról szóló 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás
módosításáról
A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást
adom ki:
1. §
A gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) bevezetõ szövege helyébe a következõ szöveg
lép:
„E szakfeladatokat ellátó ügyészek elõsegítik a fiatalkorúak által elkövetett bûncselekmények üldözését, a speciális eljárási rendelkezések megtartását, és eljárnak a szüksé-

ges gyermekvédelmi intézkedések megtétele érdekében.
A gyermek- és ifjúságvédelmi szakfeladatokat a Legfõbb
Ügyészségen a legfõbb ügyész büntetõjogi szakágat irányító helyettesének közvetlenül alárendelt Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály, a fellebbviteli fõügyészségeken, a fõügyészségeken, a fõügyészségek székhelye szerinti helyi ügyészségeken (a fõvárosban a kijelölt kerületi
ügyészségen), valamint a nyomozó ügyészségeken ilyen
elnevezésû szervezeti egységek vagy e feladattal megbízott
ügyészek látják el.
Ezen szervezeti egységek, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott ügyészek a fõügyészségeken, az azok székhelye szerinti ügyészségeken, illetve a
nyomozó ügyészségeken a büntetõjogi szakterületet irányító fõügyészhelyettesnek, a városi vezetõ ügyésznek, illetve a nyomozó ügyészséget vezetõ ügyésznek közvetlenül alárendeltek. A fõügyészség székhelye szerinti helyi
ügyészség, a kijelölt kerületi ügyészség (a továbbiakban: a
fõügyészség székhelye szerinti helyi ügyészség), valamint
a nyomozó ügyészség illetékessége a megye, illetve a
fõváros területére terjed ki.”
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2. §

Az Ut. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jelen utasítás második részében meghatározott
feladatok ellátása során
– a fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyében a fõügyészség székhelye szerinti helyi ügyészség, illetve a nyomozó ügyészség fiatalkorúak ügyésze;
– a fiatalkorúak megyei (fõvárosi) bírósági hatáskörbe
tartozó ügyében a megyei (fõvárosi) fõügyészség, illetve a
nyomozó ügyészség fiatalkorúak ügyésze;
– a fõügyészség székhelye szerinti helyi ügyészség, illetve a nyomozó ügyészség fiatalkorúak ügyészének felettes ügyészeként a megyei (fõvárosi) fõügyészség fiatalkorúak ügyésze;
– a megyei (fõvárosi) fõügyészség fiatalkorúak ügyészének felettes ügyészségeként a Legfõbb Ügyészség
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya jár el.”

3. §
Az Ut. 12. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdés számozása
(3)–(4) bekezdésre változik:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a
hatáskörébe tartozó ügyekben – ha a fõügyész esetenként
kivételesen másként nem rendelkezik – a nyomozó
ügyészség fiatalkorúak ügyésze látja el.”

4. §
Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. február 1-jétõl kell alkalmazni.

2. szám

Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményének figyelembevételével – a következõ utasítást
adom ki:

1. §
(1) Az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 23. §-a a következõ új (3)–(5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (3)–(6) bekezdés
számozása (6)-(9) bekezdésre változik:
„(3) Az ügyész, a magasabb vezetõ állású tisztviselõ, a
legfõbb ügyészségi, a katonai fõügyészségi és az OKRI
osztályvezetõ esetében a munkaidõ nyolc óra harminc
perckor kezdõdik és tizenöt óra harminc percig, pénteken
tizenhárom óra harminc percig tart (törzsmunkaidõ).
A munkaidõ ezt meghaladó részét az ügyészségi alkalmazott – a munkáltatóval együttmûködve, különösen a meghatározott idõben elvégzendõ feladatok figyelembe vételével, valamint az épület nyitvatartási rendjéhez igazodva
– maga osztja be munkanapokra. Az ügyészségi alkalmazottra irányadó napi munkaidõ nyolc és fél óra, pénteken
hat óra.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója megvonhatja a
munkaidõ beosztás kedvezményét, ha az ügyészségi alkalmazott a munkáját nem végzi megfelelõen.
(5) A munkaidõ napi nyolc óra, ha a nõ terhessége megállapításától gyermeke egy éves koráig és a gyermekét
egyedül nevelõ férfi gyermeke egy éves koráig az egyenlõtlen munkaidõ-beosztáshoz nem járul hozzá, illetõleg
munkaidejét nem kívánja egyenlõtlenül beosztani.”
(2) Az Ut. 23. §-ának (9) bekezdésében „az (5) bekezdésben” szövegrész helyébe „a (8) bekezdésben” szövegrész lép.

2. §
Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész
6/2006. (ÜK. 2.) LÜ
utasítása
az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás
módosításáról
A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az érdek-képviseleti szervek és az

Az Ut. 27/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép.
„(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik az
ügyészségi alkalmazott
a) rendes munkaidejével,
b) rendkívüli munkaidejével,
c) ügyeletével, készenlétével,
d) szabadságának kiadásával,
e) betegszabadságának igénybe vételével,
f) egyéb munkaidõ-kedvezményével
kapcsolatos adatok nyilvántartásáról. A nyilvántartásból
megállapíthatónak kell lennie naptári naponként vagy egybefüggõ 24 óránként a beosztott, valamint a teljesített rendes és rendkívüli munka, továbbá az ügyelet, készenlét
kezdõ és befejezõ idõpontjának. Ha az ügyészségi alkalmazott a munkaideje beosztását maga jogosult meghatározni az a) pontban elõírt szabályt nem kell alkalmazni, a
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b) pontban említett adatokat pedig pihenõnap és munkaszüneti nap esetén kell nyilvántartani.”

3. §
Ez az utasítás 2006. március 1-jén lép hatályba.
Dr. Polt Péter s.k.,
legfõbb ügyész

14/2003. (ÜK. 7.) LÜ
utasítás
a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi
szakfeladatok ellátásáról
[Az 5/2006. (ÜK. 2.) LÜ utasítással
egységes szerkezetbe foglalt,
2006. február 1-jétõl hatályos szöveg]
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1. §

(1) A gyermek- és ifjúságvédelmi szakfeladatokat ellátó
ügyész (a továbbiakban: fiatalkorúak ügyésze) a hatáskörébe tartozó ügyekben:
a) ellátja a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel, a vádemeléssel kapcsolatos feladatot;
b) közremûködik a büntetõbírósági eljárásban (a rendkívüli perorvoslati, valamint a különleges eljárásokban, illetve a külön eljárás törvényben meghatározott eseteiben);
c) ellát büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti
és jogvédelmi feladatokat;
d) ellát ügyészi törvényességi felügyeleti feladatokat;
e) együttmûködik a gyermek- és ifjúságvédelemben (bûnmegelõzésben) érdekelt állami és társadalmi szervekkel.
(2) A fiatalkorúak ügyésze tevékenységét a hatályos
legfõbb ügyészi szakági alaputasítások alapján – a jelen
utasításban foglalt kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel –
végzi.

2. §
ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
E szakfeladatokat ellátó ügyészek elõsegítik a fiatalkorúak által elkövetett bûncselekmények üldözését, a speciális eljárási rendelkezések megtartását, és eljárnak a szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele érdekében. A
gyermek- és ifjúságvédelmi szakfeladatokat a Legfõbb
Ügyészségen a legfõbb ügyész büntetõjogi szakágat irányító helyettesének közvetlenül alárendelt Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály, a fellebbviteli fõügyészségeken, a fõügyészségeken, a fõügyészségek székhelye
szerinti helyi ügyészségeken (a fõvárosban a kijelölt kerületi ügyészségen), valamint a nyomozó ügyészségeken
ilyen elnevezésû szervezeti egységek vagy e feladattal
megbízott ügyészek látják el.
Ezen szervezeti egységek, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott ügyészek a fõügyészségeken, az azok székhelye szerinti ügyészségeken, illetve
a nyomozó ügyészségeken a büntetõjogi szakterületet irányító fõügyész-helyettesnek, a városi vezetõ ügyésznek,
illetve a nyomozó ügyészséget vezetõ ügyésznek közvetlenül alárendeltek. A fõügyészség székhelye szerinti helyi
ügyészség, a kijelölt kerületi ügyészség (a továbbiakban: a
fõügyészség székhelye szerinti helyi ügyészség), valamint
a nyomozó ügyészség illetékessége a megye, illetve a fõváros területére terjed ki.1
1

A szöveget az 5/2006. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 1. §-a állapította meg.

A megyei (fõvárosi) fõügyész a szükséghez képest
gyermek- és ifjúságvédelmi operatív értekezletet hív össze
a veszélyeztetettség és a bûnözés megelõzése érdekében.
Erre meghívja a gyermek- és ifjúságvédelemben érdekelt
állami és társadalmi szervek képviselõit.

MÁSODIK RÉSZ
A VÁDELÕKÉSZÍTÉS, A NYOMOZÁS
TÖRVÉNYESSÉGE FELETTI FELÜGYELET,
A VÁDEMELÉS
3. §
Hatásköri és illetékességi szabályok
(1) A fiatalkorúak ügyészének hatáskörébe tartoznak:
– a fiatalkorúak által elkövetett bûncselekmények miatt
indított büntetõügyek;
– a fiatalkorúak és a felnõttkorúak összefüggõ büntetõügyei (vegyes büntetõügyek);
– a kiskorú veszélyeztetésének bûntette miatt indított
büntetõügyek, kivéve, ha a megyei bíróság hatáskörébe
tartozó bûncselekménnyel áll halmazatban a kiskorú veszélyeztetése és az ügynek nincs fiatalkorú terheltje;
– a gyermekkorúak ügyei, kivéve, ha azok kizárólag felnõtt korú ügyével állnak összefüggésben.
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(2)2 A jelen utasítás második részében meghatározott
feladatok ellátása során
– a fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyében a fõügyészség székhelye szerinti helyi ügyészség, illetve a nyomozó ügyészség fiatalkorúak ügyésze;
– a fiatalkorúak megyei (fõvárosi) bírósági hatáskörbe
tartozó ügyében a megyei (fõvárosi) fõügyészség, illetve a
nyomozó ügyészség fiatalkorúak ügyésze;
– a fõügyészség székhelye szerinti helyi ügyészség, illetve a nyomozó ügyészség fiatalkorúak ügyészének felettes ügyészeként a megyei (fõvárosi) fõügyészség fiatalkorúak ügyésze;
– a megyei (fõvárosi) fõügyészség fiatalkorúak ügyészének felettes ügyészségeként a Legfõbb Ügyészség
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya jár el.

4. §
A külön eljárási szabályok megtartásának vizsgálata
(1) A fiatalkorúak ügyésze körültekintõen vizsgálja
meg, hogy a nyomozó hatóság beszerezte e
a) a környezettanulmányt;
b) az iskolai, a munkahelyi, illetõleg a nevelõi (intézeti,
bv. intézeti) jellemzést,
c) az erkölcsi bizonyítványt;
d) az esetleges korábbi gyámhatósági gyermekvédelmi
intézkedésekre, illetõleg pártfogó felügyeletre vonatkozó
információkat, továbbá az elõzõ elítéléssel összefüggõ iratokat, illetve bírósági határozatot;
e) a kiskorú veszélyeztetésének bûntette miatt indított
bûnügyben, továbbá a szülõi felügyeleti jog megszüntetésének indokoltsága esetén, a szülõi felügyelet fennállására
vonatkozó adatokat;
f) amennyiben a fiatalkorú
– személyi igazolvánnyal, illetve úti okmánnyal nem
rendelkezik, vagy
– személyi igazolványába, illetve úti okmányába bejegyzett adatok helyessége iránt kétség merül fel, avagy
– elõzetes fogva tartásban van, az életkort bizonyító
közokiratot, vagy annak fotómásolatát.
(2) A fiatalkorúak ügyésze az (1) bekezdésben foglaltakon túl azt is vizsgálja, hogy a nyomozó hatóság
a) a védõt a megalapozott gyanú közlésével egyidejûleg
kirendelte-e, ha a fiatalkorú terheltnek nincs meghatalmazott védõje;
b) a gondozót a fiatalkorú egyéniségére, értelmi fejlettségére és életviszonyaira kihallgatta-e;
c) a törvényes képviselõt (eseti gondnokot) és a védõt
értesítette-e azokról az eljárási cselekményekrõl, amelyeknél jelen lehetnek, valamint az eljárásban hozott határoza-

2
A bekezdés szövegét az 5/2006. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 2. §-a állapította
meg.

2. szám

tokat velük, illetve a törvényben elõírt esetekben a gondozóval közölte-e;
d) a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorú
gyámrendelésérõl szóló határozatot, továbbá a szülõ házasságának felbontása esetén a fiatalkorú elhelyezésérõl
rendelkezõ ítéletet beszerezte-e.

5. §
Az ügyészi eljárás sajátos szabályai
(1) A környezettanulmányt, az iskolai, a munkahelyi és
a nevelõi jellemzést, a gondozó kihallgatásáról a jegyzõkönyvet és a szükséges esetekben a fiatalkorú személyiségének vizsgálatára vonatkozó szakértõi véleményt 3 példányban kell elkészíteni, illetõleg beszerezni, és a harmadik példányt az eredeti nyomozási iratok mellékleteként
kell kezelni.
(2) Az iratok külön kezelt harmadik példányát a vádirattal, illetõleg a bíróság elé állításról készített feljegyzéssel a
bírósághoz, a kizárólag szabálysértési eljárásra tartozó
cselekmény esetén az illetékes szabálysértési hatósághoz,
más esetekben, amennyiben a fiatalkorú érdekében gyermekvédelmi intézkedés szükséges, az illetékes gyámhatóságnak kell megküldeni a nyomozást megszüntetõ határozattal együtt.
(3) A fiatalkorú gyanúsított ügyészi kihallgatásának
idõpontjáról a védõt, a törvényes képviselõt, illetve az eseti gondnokot megfelelõ idõben értesíteni kell. Ennek megtörténtét rövid úton történõ értesítés esetén feljegyzésben,
megjelenésük vagy távolmaradásuk tényét pedig jegyzõkönyvben kell rögzíteni.
(4) A fiatalkorúak ügyésze az általa foganatosított
mindazon eljárási cselekményekrõl megfelelõ idõben értesíti a fiatalkorú védõjét, valamint a törvényes képviselõt
(eseti gondnokot), amelyeknél jelen lehetnek. A felvett
jegyzõkönyv megtekintésének lehetõségét biztosítani, továbbá megjelenésük vagy távolmaradásuk tényét, észrevételeiket vagy indítványaikat jegyzõkönyvben rögzíteni
kell.
(5) Amennyiben a nyomozó hatóság a vádirat benyújtásáig az ügyésznél kezdeményezi a gyámhatóság megkeresését eseti gondnok kirendelése iránt, a fiatalkorúak ügyésze a szükséges intézkedést a Be. 452. §-ában foglaltak
vizsgálatát követõen teszi meg.
(6) Ha a szakértõi vélemény szerint a fiatalkorú gyengeelméjû – amennyiben személyiségállapotának felderítéséhez szükséges –, gyógypedagógus vagy pszichológus
szakértõi véleményt is be kell szerezni.
(7) A Btk. 195. §-a szerinti kiskorú veszélyeztetésének
bûntette miatt indult büntetõeljárásban a fiatalkorúak
ügyésze különös gonddal vizsgálja meg, hogy fennáll-e a
tizennegyedik életévét be nem töltött tanú nyomozási bíró
elõtti kihallgatása indítványozásának [Be. 207. § (4) bekezdés] szükségessége.
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6. §
Kényszerintézkedések

(1) Fiatalkorúnak az ügyész által elrendelt õrizetbe vételérõl a védõt, a törvényes képviselõt (eseti gondnokot) és
a gondozót is késedelem nélkül értesíteni kell.
(2) Fiatalkorú elõzetes letartóztatásának indítványozása
elõtt az ügyész köteles minden esetben körültekintõen
megvizsgálni, hogy az általános törvényi okokon kívül a
bûncselekmény különös tárgyi súlya, mint külön feltétel,
megállapítható-e.
(3) Az elõzetes letartóztatás elrendelésére, meghosszabbítására, illetve fenntartására vonatkozó indítványnak tartalmaznia kell, azt is, hogy:
a) a bûncselekmény különös tárgyi súlya milyen tények
alapján állapítható meg;
b) a fiatalkorú elõzetes letartóztatását javítóintézetben,
vagy büntetés-végrehajtási intézetben indokolt-e végrehajtani.
(4) A fiatalkorú személyi szabadságát elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés indítványozásánál az ügyész a
nyomozási bíró ülésére a meghatalmazott vagy kirendelt
védõt – a nyomozó hatóság útján – az ülés helyének és idõpontjának megjelölésével idézi, a törvényes képviselõt és
a gondozót pedig ugyanerrõl értesíti.
(5) Amennyiben a fiatalkorúak ügyésze az elõzetes letartóztatás javítóintézetben történõ végrehajtását indítványozza – ha ez indokolt –, a Be. 454. §-ának (5) bekezdése
szerinti ideiglenes elhelyezésre is indítványt tesz.
(6) Az elõzetes letartóztatás tartama alatt az ügyész a
fiatalkorú körülményeinek, valamint a megalapozott
gyanú tárgyának módosulására figyelemmel indítványozhatja az elõzetes letartóztatás végrehajtása helyének megváltoztatását.
(7) Az elõzetes letartóztatás javítóintézeti végrehajtása
esetén a nyomozás során az ügyész akkor indítványozhatja
a fiatalkorúnak kivételesen büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendõrségi fogdában legfeljebb öt napra történõ
ideiglenes elhelyezését, ha egymást szorosan követõ rendõrségi vagy ügyészségi kihallgatások, szembesítések vagy
más nyomozási cselekmények terjedelme ezt indokolja
[Bv. tvr. 121/A. § (2) bekezdés].
(8) A fiatalkorúak ügyésze a viszonylag kisebb terjedelmû nyomozási cselekmények szükségessége esetén rendelkezhet saját hatáskörében a huszonnégy órát meg nem
haladó ideiglenes elhelyezésrõl [Bv. tvr. 121/A. § (3) bekezdés].
(9) A büntetés-végrehajtási intézetben történõ ideiglenes elhelyezés végrehajtására a tárgyalás elõkészítése során hozott határozatig a fiatalkorúak ügyésze rendelvényt
ad a befogadó intézetnek. A rendelvényben rendelkezni
kell az ugyanabban az eljárásban letartóztatottaktól való
elkülönítésrõl, valamint indokolt esetben a levelezési és
látogatási jog korlátozásáról, illetõleg szükség szerint a
szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló, többször módosított 6/1996.
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(VII. 12.) IM rendelet 237. §-ának (1) bekezdésében megjelölt egyéb kérdésekrõl.
(10) Az elõzetes letartóztatás elrendelésérõl a fiatalkorúak ügyésze haladéktalanul értesíti a javítóintézet igazgatóját, amennyiben a fiatalkorú javítóintézeti nevelés hatálya alatt áll.
(11) Az õrizet és az elõzetes letartóztatás ügyészi megszüntetésekor a fiatalkorú a megfelelõ idõben értesített törvényes képviselõjének, illetve gondozójának adható át, de
meg nem jelenésük a szabadításnak nem akadálya. Állami
intézmény növendékét az illetékes intézmény megbízottjának, meg nem jelenése esetén az eljárás helye szerint
illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak kell
átadni.
(12) A fiatalkorú házi õrizetének indítványozása csak
olyan korlátozásokkal indokolt, amelyek az iskolai tanulmányok folytatását, illetõleg a rendszeres munkavégzést
nem akadályozzák.

7. §
A fokozott felügyelet
A fiatalkorúak ügyésze a nyomozó hatóság önállóan
végzett nyomozása felett minden olyan esetben fokozott
felügyeletet gyakorol, ha a fiatalkorú gyanúsított elõzetes
letartóztatásának vagy ideiglenes kényszergyógykezelésének elrendelésére kerül sor.

8. §
Megrovás alkalmazása
(1) A fiatalkorúak ügyésze által a Be. 174. §-a (1) bekezdésének c) pontja, illetõleg a 190. §-a (1) bekezdésének
d) pontja alapján hozott határozatot – amennyiben a fiatalkorút a Btk. 71. §-a (1) vagy (2) bekezdésének alkalmazásával megrovásban részesíti – a fiatalkorúak ügyésze hirdeti ki.
(2) A fiatalkorúak ügyésze a határozat (1) bekezdése
szerinti kihirdetése végett megkeresheti azt az ügyészséget, amelynek illetékességi területén a fiatalkorú gyanúsított lakik vagy tartózkodik.
(3) A kihirdetés idõpontjáról a fiatalkorú védõjét és törvényes képviselõjét (gondozóját) megfelelõ idõben értesíteni kell.

9. §
A vádemelés elhalasztása
(1) A Be. 222. §-ának (1) bekezdése alapján a vádemelés elhalasztása – a törvényi feltételek fennállása esetén –
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általában akkor alkalmazható, ha a fiatalkorú helyes irányú fejlõdése a személyi körülményekre és a bûncselekmény jellegére figyelemmel bírósági eljárás mellõzésével
is elérhetõ.
(2) A vádemelés elhalasztásáról hozott határozatnak tartalmaznia kell különösen:
– a vádemelés elhalasztásának tényét a Be. 459. §-a
(1) bekezdésének felhívásával;
– a vádemelés elhalasztásának idõtartamát;
– annak megállapítását, hogy a fiatalkorú az elhalasztás
tartama alatt pártfogó felügyelet alatt áll;
– az ügyész által a Be. 459. §-ának (2) bekezdése alapján elõírt magatartási szabályt vagy más kötelezettségek
teljesítésére kötelezést;
– a panaszjog felhívását;
– azoknak a cselekményeknek a rövid leírását és a Büntetõ Törvénykönyv szerinti minõsítését, amelyek miatt a
vádemelés elhalasztására sor került;
– a fiatalkorú felhívását, hogy panaszának bejelentése
esetén – amennyiben a nyomozás megszüntetésének feltételei nincsenek meg – vádemelésnek van helye [Be. 227. §
(1) bekezdés a) pont];
– a fiatalkorú figyelmeztetését, hogy a Be. 227. §-a
(1) bekezdésének b), valamint c) pontjaiban, továbbá a
227. § (4) bekezdésének a) pontjában írtak bekövetkezése
esetén vádemelésre kerül sor.
(3) A vádemelés elhalasztása elõtt a fiatalkorúak ügyésze elrendeli a pártfogó felügyelõi vélemény beszerzését,
ennek elkészülte után a fiatalkorú terheltet meghallgatja, a
pártfogó felügyelõt meghallgathatja.
(4) A fiatalkorúak ügyésze a határozatot általában
szóban – kihirdetéssel – közli a fiatalkorú gyanúsítottal,
amelynek helyérõl és idõpontjáról a védõt és a törvényes
képviselõt értesíti. Indokolt esetben (például a terhelt betegsége vagy más méltányolható körülmény fennállásakor) a határozat közlése kézbesítéssel is történhet.
(5) A fiatalkorúak ügyésze a terheltnek a (3) bekezdés
szerinti meghallgatása, valamint a vádemelés elhalasztásáról szóló határozat kihirdetése végett megkeresheti azt az
ügyészséget, amelynek illetékességi területén a fiatalkorú
gyanúsított lakik, vagy tartózkodik.
(6) A fiatalkorúak ügyésze a vádemelés elhalasztásáról
szóló határozatot a pártfogó felügyelet végrehajtása érdekében a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat illetékes megyei
(fõvárosi) hivatalának kézbesíti.
(7) A vádemelés elhalasztása tartamának leteltekor a
pártfogó felügyelet egészére kiterjedõ pártfogói tájékoztatás, a büntetõeljárás alatt állók nyilvántartásából beszerzett és a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján kell dönteni az eljárás megszüntetésérõl, illetõleg a vádemelésrõl.
A fiatalkorúak ügyésze szükség esetén meghallgatja a fiatalkorú terheltet.
(8) A vádemelés elhalasztásának eredményes eltelte
után meghozott eljárást megszüntetõ határozatot meg kell
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küldeni a feljelentõ, a sértett és a magánindítványt elõterjesztõ részére, illetõleg a fiatalkorúnak, védõjének, törvényes képviselõjének és pártfogó felügyelõjének, valamint
a gondozónak.

10. §
A vádemelés
(1) A fiatalkorúak ügyésze a nyomozás iratainak hozzá
érkezését követõen az ügy vádemelésre alkalmasságának
ellenõrzése során a 5. §-ban foglaltakat körültekintõen
megvizsgálja.
(2) A vádiratban a fiatalkorú gondozójának idézését,
törvényes képviselõjének (eseti gondnokának) és pártfogójának értesítését is indítványozni kell.
(3) A tárgyalás mellõzését (Be. 543. §) a fiatalkorúak
ügyésze akkor indítványozza, ha a bûncselekmény jellegére és a fiatalkorú személyi körülményeire figyelemmel az
eljárás nevelõ hatása tárgyalás tartása nélkül is elérhetõ.
(4) A szülõ által a gyermeke sérelmére elkövetett szándékos bûncselekmény esetén, ha a szülõi felügyeleti jog
megszüntetésének a Csjt. 88. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott feltétele fennáll, a vádiratban indítványozni
kell, hogy a bíróság a vádlott szülõi felügyeleti jogát a Be.
336. §-ának (1) bekezdése alapján szüntesse meg.
(5) Ha a fiatalkorú gyanúsított bíróság elé állításának
a feltételei fennállnak, a fiatalkorúak ügyésze a Be.
518. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak közlése érdekében megkeresheti azt az ügyészséget, amelynek az illetékességi területén a fiatalkorú gyanúsított lakik, vagy
tartózkodik.
(6) A vádemelésrõl a fiatalkorú vádlottat fogva tartó intézetet értesíteni kell.
(7) Magánvádas ügyben – ha fiatalkorú és felnõtt korú
ellen együttes bûnelkövetés miatt tesznek feljelentést – a
fiatalkorúak ügyésze a felnõtt korú tekintetében a vád képviseletét csak közérdek és szoros összefüggés esetében vegye át.

11. §
Gyermekvédelmi intézkedések
(1) A kiskorú veszélyeztetettségére utaló körülmények
esetében a fiatalkorúak ügyésze a vádelõkészítés során késedelem nélkül megteszi a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 17. §-ának (2) bekezdésében elõírt
intézkedést.
(2) A fiatalkorúak ügyésze, ha a vádelõkészítõ eljárás
befejezése után tartja indokoltnak az (1) bekezdésben
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megjelölt intézkedést, ahhoz mellékeli a vádiratot, a feljelentést elutasító vagy a nyomozást megszüntetõ határozatot és a gyermek veszélyeztetettségének alapjául szolgáló
adatokat.
(3) A fiatalkorúak ügyésze a vádelõkészítés során ellenõrzi, hogy a nyomozó hatóság teljesíti-e a jogszabályban
elõírt gyermekvédelmi intézkedést kezdeményezõ jelzési,
értesítési kötelezettségét, mulasztás esetén annak megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést megteszi.
(4) Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, ideiglenesen
elhelyezett fiatalkorú ügyében a feljelentést elutasító vagy
a nyomozást megszüntetõ határozatot, illetõleg a vádiratot
meg kell küldeni a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
és a gondozó intézmény igazgatójának, javítóintézeti növendék esetében pedig a javítóintézetnek is.
(5) A gyermekkorú elkövetõ ügyében az (1)–(4) bekezdés értelemszerû alkalmazásával kell eljárni.
(6) A nyomozó hatóság a feljelentést elutasító és a nyomozást megszüntetõ határozatának felügyelete során vizsgálni kell a gyermekkorú elkövetõkkel szemben alkalmazott rendõri intézkedések megalapozottságát és törvényességét.

HARMADIK RÉSZ
ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG
A BÜNTETÕELJÁRÁS BÍRÓSÁGI SZAKÁBAN
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13. §

Az ügyészi tevékenység sajátos szabályai
(1) A fiatalkorúak ügyésze közremûködik abban, hogy a
bíróság a tényállást a fiatalkorú egyéniségének, környezetének megismerése szempontjából lényeges körülmények
tekintetében is felderítse.
(2) A tárgyalás adatai alapján mérlegelni kell, hogy a
fiatalkorú jövõbeni helyes fejlõdése érdekében milyen intézkedés vagy büntetés felel meg leginkább a törvény céljainak. A végindítványt ezeknek megfelelõen kell megtenni.

NEGYEDIK RÉSZ
A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNYESSÉGI
FELÜGYELETI ÉS JOGVÉDELMI ÜGYÉSZI
TEVÉKENYSÉG
14. §
A javítóintézeti nevelés,
az õrizet és elõzetes letartóztatás végrehajtásának
törvényességi felügyelete

12. §
Hatásköri és illetékességi szabályok
(1) A fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe tartozó
ügyében az elsõ fokú eljárás során a fõügyészség székhelye szerinti helyi ügyészség fiatalkorúak ügyésze, a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a megyei (fõvárosi) fõügyészség fiatalkorúak ügyésze jár el.
(2)3 Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a hatáskörébe tartozó ügyekben – ha a fõügyész esetenként kivételesen másként nem rendelkezik – a nyomozó ügyészség fiatalkorúak ügyésze látja el.
(3) A másodfokú eljárás során a fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörébe tartozó ügyében a megyei (fõvárosi) fõügyészség fiatalkorúak ügyésze, a megyei (fõvárosi) bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a fellebbviteli fõügyészség fiatalkorúak ügyésze jár el.
(4) A Legfelsõbb Bíróság elõtti eljárásokban az ügyészi
feladatokat a Legfõbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya látja el.

3
A §-t (2) bekezdéssel kiegészítette és a (2)–(3) bekezdés számozását
(3)–(4) bekezdésre változtatta az 5/2006. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 3. §-a.

(1) A fiatalkorúak ügyésze az illetékességi területén
mûködõ javítóintézetben havonta legalább kétszer ellenõrzi a javítóintézeti nevelés, valamint az elõzetes letartóztatás végrehajtásának törvényességét, különösen a befogadás alapjául szolgáló iratok szabályszerûségét, a fogva tartási határidõ megtartását, a fogva tartás körülményeit, a
bánásmódot, a fiatalkorú fogva tartottak jogainak biztosítását. Az ellenõrzésrõl készített feljegyzést – intézkedés
indokoltsága esetén annak kezdeményezésével – meg kell
küldeni a javítóintézet igazgatójának, illetõleg fel kell terjeszteni a Legfõbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályára.
(2) A fiatalkorúak ügyésze a rendõrségi fogdában és a
büntetés-végrehajtási intézetben negyedévente (a fõvárosban félévente) legalább egyszer megvizsgálja a fiatalkorú
elõzetesen letartóztatottakra vonatkozó speciális végrehajtási szabályok érvényesülését. A vizsgálatot és szükség
esetén az intézkedés kezdeményezését egyeztetni kell a
büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi feladatokat ellátó ügyésszel.
(3) Az Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztérium Aszódi Javítóintézetében az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat közvetlenül a Legfõbb Ügyészség
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya látja el.
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15. §
Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok

(1) A fiatalkorúak ügyésze a fõügyészség illetékességi
területén lévõ javítóintézetben foganatosított javítóintézeti nevelés és elõzetes letartóztatás végrehajtása során bekövetkezett rendkívüli eseményrõl jelentést tesz a Legfõbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályának.
(2) A fiatalkorúak ügyésze a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 9/A. §-a (2) bekezdésének a)–c) pontjaiban
meghatározott rendkívüli eseményeket írásban, az a) és
c) pontjaiban foglalt rendkívüli eseményeket távbeszélõn
nyomban jelenti.
(3) A rendkívüli eseményrõl szóló jelentés tartalmazza:
– a rendkívüli eseményben szereplõ személy adatait és a
büntetés-végrehajtási adatokat;
– az esemény bekövetkezésének pontos idõpontját;
– a rendkívüli esemény rövid leírását.
A jelentés alapját a Rendelet 9/A. §-ának (1) bekezdése
szerint a javítóintézettõl kapott értesítés képezi.
(4) Amennyiben a fiatalkorú által okozott rendkívüli
esemény egyben bûncselekmény is, illetve a bûncselekmény elkövetésének gyanúját keltette, fel kell terjeszteni a
Legfõbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló
Osztályára a fiatalkorú ellen benyújtott vádirat másodpéldányát, a bíróság elé állításról készített feljegyzést, illetve
a feljelentést elutasító vagy nyomozást megszüntetõ határozatot.

16. §
(1) Ha a fiatalkorúak ügyésze a javítóintézetben fogva
tartott fiatalkorú súlyos balesetérõl vagy haláláról értesül,
köteles megvizsgálni a baleset, illetve a halál bekövetkezésének körülményeit, értékelni az intézet vizsgálatának
megállapításait, a megelõzés érdekében tett intézkedéseket. Halál esetén amennyiben bûncselekmény gyanúja merül fel, elrendeli az elhunyt személy igazságügyi boncolását.
(2) Ha a balesettel vagy a halálesettel kapcsolatban a javítóintézet dolgozójának felelõssége merül fel, az ügyész
kezdeményezze a megfelelõ (büntetõ, fegyelmi, szabálysértési, kártérítési) felelõsségre vonását.
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fogó felügyelõ a fiatalkorúak ügyészének tesz jelentést, a
szükséges intézkedést a fiatalkorúak ügyésze teszi meg.
(2) A feltételes szabadság megszüntetésére, valamint a
javítóintézeti nevelés folytatásának elrendelésére a fiatalkorúak ügyésze tesz indítványt a büntetés-végrehajtási
bírónak.
(3) Amennyiben az elítélt a hatóság elõl elrejtõzött,
vagy elrejtõzésétõl alaposan tartani kell, az ügyész – a Bv.
tvr. 9. §-ának (2) bekezdése alapján – elrendelheti a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét.

ÖTÖDIK RÉSZ
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG
SZABÁLYAI, VALAMINT
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS FELADATAI
18. §
(1) A fiatalkorúak ügyésze a törvényességi felügyeleti
tevékenységét a törvénysértések feltárása, orvoslása és
megelõzése érdekében az ügyészi törvényességi felügyeletrõl szóló szakági alaputasítás és az abban meghatározott
módszerek alapján végzi.
(2) A lefolytatott ügyészi vizsgálatok általánosítható tapasztalatairól a magánjogi és közigazgatási jogi szakágat
mindig tájékoztatni kell.
(3) A fiatalkorúak ügyészének vizsgálati jelentéseit
minden esetben fel kell terjeszteni a Legfõbb Ügyészség
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályához.
(4) Amennyiben a fiatalkorúak ügyésze büntetõeljárás
kezdeményezése iránt intézkedett, annak eredményét
figyelemmel kíséri.

19. §

17. §

(1) A fiatalkorúak ügyészének hatáskörébe tartozik – a
munkajog és a munkavédelem kivételével – a fõügyészség
illetékességi területén mûködõ állami és önkormányzati
szervek, gyermek- és ifjúságvédelmet érintõ általános érvényû rendelkezéseinek, egyedi döntéseinek, a jogszabályon alapuló egyéb tevékenységének, valamint a szabálysértési hatóságok kiskorúakkal szembeni eljárásainak
törvényességi felügyelete.
(2) Az országos hatáskörû szervek által irányított intézményeknél a felügyeletet a Legfõbb Ügyészség Gyermekés Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya – a fõügyészségek
szükség szerinti bevonásával – látja el.

Közremûködés a büntetés-végrehajtással kapcsolatos
bírósági eljárásban

20. §

(1) A Btk. 119. §-ában meghatározott pártfogó felügyelet szabályainak megszegése esetében, amennyiben a párt-

(1) A szabálysértési tényállást megvalósító fiatalkorúak
és gyermekkorúak ügyében a fiatalkorúak ügyésze külö-

2. szám

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY

nös gonddal vizsgálja a speciális szabályok érvényesülését, valamint, azt hogy a szabálysértési hatóság indokolt
esetben kezdeményezte-e az eljárás alá vont védelembe
vételét, vagy annak érdekében szükséges egyéb intézkedést.
(2) A fiatalkorúak ügyésze felügyeli a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
146. §-ában meghatározott gyermekkel koldulás szabálysértése, valamint az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 141. §-a alapján, a
közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek
megszegése miatt indult szabálysértési eljárások törvényességét, a szabálysértési felelõsségre vonást követõ
büntetõeljárás kezdeményezését vagy a gyermekvédelmi
intézkedés megtételét.
(3) A fiatalkorúak ellen indult szabálysértési eljárásban
az Sztv. 78. §-ának (4) bekezdésében, 86. §-ának (1) bekezdésében, valamint 90. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatokat az illetékes helyi ügyészségek látják el.
(4) A fiatalkorú és a gyermekkorú ügyében a helyi
ügyészség az Sztv. 84. §-ának (3) bekezdése alapján hozzá
eljuttatott határozatot haladéktalanul megküldi a fiatalkorúak ügyészének.

21. §
(1) A fiatalkorúak ügyészének hatáskörébe tartozik a
jogszabálytervezetek észrevételezése, ha a tervezet kizárólag vagy döntõ mértékben a gyermek- és ifjúságvédelmet
érintõ kérdést szabályoz.
(2) Amennyiben a tervezet más szakághoz tartozó kérdést is érint, erre vonatkozóan a szakág véleményét is be
kell szerezni.

22. §
A fiatalkorúak ügyésze törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja
a) a Magyar Köztársaság törvényeiben a gyermekek részére biztosított jogok érvényesülését;
b) a Gyvt.-ben és annak végrehajtásáról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesülését;
c) az egyes büntetõ jogszabályok büntetõeljáráson kívüli végrehajtásának törvényességét, különösen a pártfogó
felügyelet és a védelembe vételi eljárások lefolytatását.

23. §
(1) A fiatalkorúak ügyésze az ügyészi törvényességi felügyeleti szakági alaputasítás alapján vizsgálat tartását is
kezdeményezheti.
(2) A közvetlenül minisztériumi felügyelet alá tartozó
intézmények esetén a vizsgálat kezdeményezésére is a
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Legfõbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló
Osztálya jogosult.
(3) Az ügyészi óvás elutasítása esetén – ha ennek indoka
fennáll – a fiatalkorúak ügyésze pert indít a bíróság elõtt,
és a perben képviseli az ügyészi álláspontot. A perindításról a keresetlevél felterjesztésével tájékoztatja a Legfõbb
Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályát.

24. §
(1) A kiskorúak érdekében a 19. §-ban meghatározott
eljárásokkal kapcsolatban benyújtott törvényességi kérelmek, közérdekû bejelentések és panaszok kivizsgálása és a
szükséges intézkedések megtétele a fiatalkorúak ügyészének hatáskörébe tartozik.
(2) A felügyeleti törvényességi kérelmet, amennyiben a
fõügyészség megalapozatlannak tartja, elbírálás végett az
ügy irataival együtt felterjeszti a Legfõbb Ügyészség
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályához.
(3) A fiatalkorúak ügyésze rendszeresen, de legalább
évente megvizsgálja a gyámhivatalok gyermektartásdíj állam általi megelõlegezése tárgyában hozott határozatainak
törvényességét, megállapítja, hogy az ügyben felmerül-e
gyermekvédelmi intézkedés szükségessége, továbbá, hogy
az intézkedést a gyámhivatal kezdeményezte-e.
(4) A helyi ügyészségek a gyámhivatalok fenti határozatait abból a szempontból vizsgálják, hogy fennáll-e
bûncselekmény gyanúja; amennyiben igen, büntetõeljárás
megindítása iránt intézkednek.

25. §
A fiatalkorúak ügyésze együttmûködik a gyermek- és
ifjúságvédelemben érdekelt szervekkel. Az együttmûködés keretében a bûnüldözési és vizsgálati tapasztalataival,
sajátos ügyészi eszközeivel elõsegíti a kiskorúak veszélyeztetettségének és bûnözésének megelõzését, valamint
törvényes jogaik érvényesítését.

HATODIK RÉSZ
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
26. §
(1) Az utasítás negyedik és ötödik részében meghatározott feladatokat – az utasítás szerint közvetlenül a Legfõbb
Ügyészség, valamint a helyi ügyészségek hatáskörébe tartozó feladatok kivételével – a megyei (fõvárosi) fõügyészség fiatalkorúak ügyésze látja el.
(2) Ügyésznek a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi
feladatokkal történõ megbízása elõtt a Legfõbb Ügyészség
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Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya vezetõjének
véleményét be kell szerezni.

28. §
Az utasítás hatálybalépésével hatályát veszti a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról
szóló, többször módosított 11/1987. Legf. Ü. utasítás.

27. §
Ez az utasítás 2003. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

SZEMÉLYI HÍREK
Címadományozások

A legfõbb ügyész
dr. Kandikó Gyula fõvárosi fõügyész-helyettes, hivatalvezetõnek,
dr. Konkoly Csaba fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ
ügyésznek,
dr. Nerpel Zsolt fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ
ügyésznek
címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész

dr. Farkas Renáta vásárosnaményi városi,
dr. Telekesi Erzsébet zalaegerszegi városi
ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön
titkárrá;
dr. Sipos Líviát a Kaposvári Nyomozó Ügyészségre
nyomozóvá.

Áthelyezések, kinevezések

címet adományozott.
A legfõbb ügyész áthelyezte

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte
dr. Sólyom Péter mb. Zala megyei fõügyész-helyettest
szolgálati helyén fõügyész-helyettessé;
dr. Bóna Gyula mb. balassagyarmati városi vezetõ-helyettes ügyészt,
dr. Varga Norbert mb. szombathelyi városi vezetõ-helyettes ügyészt
szolgálati helyükön vezetõ-helyettes ügyésszé;
dr. Kandikó Gyula fõvárosi fõügyész-helyettes, hivatalvezetõt szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésszé;
dr. Gál Zoltán debreceni városi,
Czapné dr. Fekete Mariann egri városi,
dr. Király Péter nyíregyházi városi
ügyészségi titkárokat szolgálati helyükön,
dr. Majoros Gábort a Tatabányai Városi Ügyészséghez
ügyésszé;

dr. Tamási Pál címzetes fõügyészségi ügyész, budapesti V. és XIII. kerületi vezetõ-helyettes ügyészt a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészséghez,
dr. Falvai Zsolt központi nyomozó fõügyészségi csoportvezetõ ügyészt a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Szende Gyula Pest megyei fõügyészségi osztályvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Pestvidéki Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Sarlós Tamás Baranya megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Pécsi Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Horváth István Bács-Kiskun megyei fõügyészségi
csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Kecskeméti Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Zemplényi László Békés megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Gyulai Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Friedmanszky Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a
Miskolci Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Imolya Imre címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Csongrád megyei fõügyészségi csoportvezetõ
ügyész, hivatalvezetõt a Szegedi Nyomozó Ügyészséghez,
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dr. Kató Miklós Fejér megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Székesfehérvári Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Vántus György Rabán Gyõr-Moson-Sopron megyei
fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Gyõri
Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Márián Zoltán Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi
csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Debreceni Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Hajdú Tamás Heves megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt az Egri Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Kovács Sándor Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Szolnoki Nyomozó Ügyészséghez,
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Áthelyezések, megbízások

A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Hubay Attila Bács-Kiskun megyei fõügyészségi
ügyészt a Kecskeméti Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Sztrikinácz Nóra Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
fõügyészségi ügyészt a Miskolci Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Csiky-Mészáros István Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi ügyészt a Debreceni Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Zsilka László Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyészségi ügyészt a Szolnoki Nyomozó Ügyészséghez,
egyidejûleg megbízta õket a vezetõ-helyettes ügyészi feladatok ellátásával.

dr. Bencsik Attila mb. Komárom-Esztergom megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Tatabányai Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Lipták Ferenc Nógrád megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Salgótarjáni Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Lordovics László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Horgos Ferenc Tolna megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Szekszárdi Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Bakucz Árpád Vas megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Szombathelyi Nyomozó
Ügyészséghez,

Kirendelések, megbízások
A legfõbb ügyész
dr. Gábriel János címzetes fõügyészségi ügyész, mb.
Somogy megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõ, nagyatádi városi vezetõ ügyészt kirendelte a Kaposvári Nyomozó Ügyészségre, egyidejûleg megbízta a
vezetõ ügyészi;
dr. Matyók János kaposvári városi ügyészségi ügyészt
kirendelte a Kaposvári Nyomozó Ügyészséghez, egyidejûleg megbízta a vezetõ-helyettes ügyészi
feladatok ellátásával.

dr. Bicskey Ildikó Veszprém megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Veszprémi Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Kondákor Antal Zala megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyész, hivatalvezetõt a Zalaegerszegi Nyomozó
Ügyészséghez,
egyidejûleg kinevezte õket vezetõ ügyésszé;
dr. Révyné dr. Sajtos Zsuzsanna címzetes fõügyészségi
ügyész, budapesti V. és XIII. kerületi csoportvezetõ
ügyészt a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészséghez,
dr. Csikmákné dr. Dabi Mária címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ
ügyészt, dr. Konkoly Csaba fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ ügyészt, dr. Turi András címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, fõvárosi fõügyészségi osztályvezetõ
ügyészt a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Horváth Gábor Pest megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyészt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészséghez és
egyidejûleg kinevezte õket vezetõ-helyettes ügyésszé.

Áthelyezések
A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Miskoczi Barna központi nyomozó fõügyészségi
ügyészt a Legfõbb Ügyészségre legfõbb ügyészségi ügyészi;
dr. Kutron Katalin fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ
ügyészt a Központi Nyomozó Fõügyészséghez fõügyészségi ügyészi,
dr. Popovics Irén címzetes fõügyészségi ügyész, budapesti V. és XIII. kerületi vezetõ-helyettes ügyészt a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészséghez vezetõ-helyettes ügyészi;
dr. Nerpel Zsolt fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ
ügyészt a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez helyi
ügyészségi ügyészi
munkakörbe;
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dr. Gráf Krisztina, dr. Hegedûs Mónika, dr. Kovács
Gergely Ákos, dr. Tollas Mónika, dr. Tornyai Péter fõvárosi fõügyészségi ügyészeket a Budapesti Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Bakonyi Mária, dr. Imrei János, dr. Káplár Péter
Baranya megyei fõügyészségi ügyészeket a Pécsi Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Balázsné dr. Juhász Ildikó, dr. Benczéné dr. Bernáth-Varga Edit Bács-Kiskun megyei fõügyészségi ügyészeket a Kecskeméti Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Nagy Attila Békés megyei fõügyészségi ügyészt a
Gyulai Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Boholy Zsolt, dr. Dézsi Ferenc, dr. Fodor László, dr.
Kismartoni Szabolcs, dr. Krausz Krisztina Adrienn Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi ügyészeket a
Miskolci Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Heffner Gábor, dr. Mándoki Tamás, dr. Pigniczki
József, dr. Török-Berta László Csongrád megyei fõügyészségi ügyészeket a Szegedi Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Tóth István Lajos Fej ér me gyei fõ ügyész sé gi
ügyészt a Székesfehérvári Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Csorba Judit, dr. Gombár Sándor, dr. Rádly Zoltán
Gyõr-Moson-Sopron megyei fõügyészségi ügyészeket a
Gyõri Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Gönczi Sándor, dr. Hadházi Sándor, dr. Szabó Péter, dr. Takács Kálmán, dr. Varga Zsolt Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi ügyészeket a Debreceni Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Kocsis Csaba Heves megyei fõügyészségi ügyészt
az Egri Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Tenyeri Beáta, dr. Tombor Béla, dr. Váczi István
Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyészségi ügyészeket a
Szolnoki Nyomozó Ügyészséghez,
An dir kó né dr. Kon dor Ju dit Ko má rom-Esz ter gom
megyei fõügyészségi ügyészt a Tatabányai Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Kertész János Nógrád megyei fõügyészségi ügyészt
a Salgótarjáni Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Adorján Balázs, dr. Angeli Éva, dr. Kovács Imre, dr.
Ragó Ernõ Pest megyei fõügyészségi ügyészeket a Pestvidéki Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Molnár Ferenc So mogy me gyei fõ ügyész ségi
ügyészt a Kaposvári Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Herczkuné dr. Gondos Zsuzsanna, dr. Kapta Károly,
dr. Kóka Gábor, dr. Martyn Róbert, dr. Márton Anett, dr.
Vincziczki Imre Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõügyészségi ügyészeket a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Krizsán István Tolna megyei fõügyészségi ügyészt a
Szekszárdi Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Berkovics Andrea Vas megyei fõügyészségi ügyészt
a Szombathelyi Nyomozó Ügyészséghez,
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dr. Horváth Richárd, dr. Ujvári László Veszprém megyei fõügyészségi ügyészeket a Veszprémi Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Jánky Judit Zala megyei fõügyészségi ügyészt a
Zalaegerszegi Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Huszár Tamás, dr. Kiss Árpád, dr. Kovács Attila, dr.
Mészáros Enikõ, dr. Szakállas Olga, dr. Tamási Gábor fõvárosi fõügyészségi titkárokat a Budapesti Nyomozó
Ügyészséghez,
Bokorné dr. Kotán Tünde Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi titkárt a Miskolci Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Komóczi-Kiss Angelika Heves megyei fõügyészségi
titkárt az Egri Nyomozó Ügyészséghez,
Adorján György, Csernusné dr. Ványik Katalin, Dévényi Róbert, dr. Hetényi Gábor Antal, dr. Juhász Mária,
Prokopp Ferenc, Sugár Margit fõtanácsos, dr. Tímár
Petra Mária fõvárosi fõügyészségi nyomozókat a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez,
Lang József Baranya megyei fõügyészségi nyomozót a
Pécsi Nyomozó Ügyészséghez,
Mihálka Szilárd Békés megyei fõügyészségi nyomozót
a Gyulai Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Rácz András, Nagy István Komárom-Esztergom megyei fõügyészségi nyomozókat a Tatabányai Nyomozó
Ügyészséghez,
Lopatovszki Dezsõ Nógrád megyei fõügyészségi nyomozót a Salgótarjáni Nyomozó Ügyészséghez,
Budaházy Attila Antal, dr. Fehér Szabolcs, Horváth
Gabriella Mária, dr. Steiner Gábor, dr. Tóth András Pest
megyei fõügyészségi nyomozókat a Pestvidéki Nyomozó
Ügyészséghez,
dr. Erdõs Anita Zsuzsanna, dr. Rákosfalvi Rita Bettina
Somogy megyei fõügyészségi nyomozókat a Kaposvári
Nyomozó Ügyészséghez,
Borjádi István Tolna megyei fõügyészségi nyomozót a
Szekszárdi Nyomozó Ügyészséghez,
Csóka János Vas megyei fõügyészségi nyomozót a
Szombathelyi Nyomozó Ügyészséghez,
dr. Herendi Adrienn Veszprém megyei fõügyészségi
nyomozót a Veszprémi Nyomozó Ügyészséghez,
Kovács István, Pártos István Zala megyei fõügyészségi
nyomozókat a Zalaegerszegi Nyomozó Ügyészséghez,
Rawelhoffer Antal fõvárosi fõügyészségi ügyintézõt a
Budapesti Nyomozó Ügyészséghez,
Kiss László legfõbb ügyészségi gépkocsivezetõt a Gazdasági Fõigazgatóságról a Kabinetirodába.

Áthelyezte
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyész
dr. Barkó Tamás miskolci városi ügyészségi ügyészt a
Miskolci Nyomozó Ügyészséghez,
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a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõügyész
dr. Sável Krisztina nyíregyházi városi ügyészségi
ügyészt a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészséghez,
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyész
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dr. Tüske Gábor budapesti kerületi ügyészségi titkárnak,
dr. Gál Attila András budapesti kerületi ügyészségi fogalmazónak,
dr. Bódis József fõvárosi fõügyészségi nyomozónak.

Schwarczné dr. Gulyás Márta szolnoki városi ügyészségi titkárt a Szolnoki Nyomozó Ügyészséghez.

Halálozás
Lõrik Bonaventuráné ny. fõvárosi fõügyészségi fõelõadó életének 87. évében, 2005. december 11. napján
elhunyt.
Az ügyészi szervezet saját halottjaként temettette el.

Szolgálati viszony megszûnések
Szolgálati viszonya megszûnt
dr. Bódog János címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Bács-Kiskun megyei fõügyész-helyettesnek,
dr. Panyi Béláné Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi osztályvezetõ ügyésznek,
dr. Turopoli Tibor címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, Zala megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,
dr. Miskolczi László a Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészségen szolgálatot teljesítõ legfõbb ügyészségi tanácsos,
legfõbb ügyészségi csoportvezetõ ügyésznek,
dr. Kárpáti Katalin a Szegedi Városi Ügyészségen
szolgálatot teljesítõ címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyésznek,

Igazolványok érvénytelenítése
Dr. Nagy Tibor legfõbb ügyészségi mb. fõosztályvezetõ-helyettes ügyész elveszített 011008, valamint
Skultéti Istvánné Pest megyei fõügyészségi írnok eltulajdonított 120821 sorszámú szolgálati igazolványát a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

KÖZLEMÉNYEK
Tájékoztató
a lakásépítési alap 2005. évi felhasználásáról
A Legfõbb Ügyészség Lakásbizottsága 2005-ben 75 kamatmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelmet bírált el,
22%-kal kevesebbet, mint 2004-ben.
A folyósítható összeg felsõ határa 2005-ben emelkedett.
A Lakásbizottság 69 kérelemnek adott helyt, ebbõl 5 kérelem elõzetes állásfoglalásra irányult. 6 kérelmet kellett
elutasítani. Ennek oka többnyire az volt, hogy a kérelem

nem felelt meg a vonatkozó legfõbb ügyészi utasításban
foglaltaknak.
Az egy fõre jutó összeg 671.025 Ft, az emelkedés
2004-hez képest 5.071 Ft, ami a lakásárak ismeretében
még mindig rendkívül csekély.
A munkáltatói kölcsönben részesítettek számát szervezeti egységek szerinti bontásban a melléklet tartalmazza.
Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

Lakásszerzési támogatásban részesült dolgozók
ebbõl kölcsön
Ügyészségek

Ügyészségek összesen
Legfõbb Ügyészség
Területi Ügyészségek

fõállású dolgozók száma
fõ

forint

átlag

3 861

64

42 945 600

671 025

369

4

2 089 800

522 450

3 492

60

40 855 800

680 930
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2. szám
ebbõl kölcsön

Ügyészségek

fõállású dolgozók száma
fõ

forint

átlag

Fõvárosi Fellebbviteli Fõü.

26

0

0

Szegedi Fellebbviteli Fõü.

17

0

0

Pécsi Fellebbviteli Fõü.

14

0

0

Debreceni Fellebbviteli Fõü.

21

2

1 195 400

Gyõri Fellebbviteli Fõü.

14

0

0

Fõváros

722

14

8 985 400

641 814

Baranya

134

1

600 000

600 000

Bács-Kiskun

179

1

645 400

645 400

Békés

122

3

2 445 400

815 133

Borsod-Abaúj-Zemplén

250

2

1 595 400

797 700

Csongrád

149

6

4 849 700

808 283

Fejér

100

0

0

Gyõr-Moson-Sopron

119

2

1 613 400

806 700

Hajdú-Bihar

196

4

2 613 500

653 375

Heves

114

0

0

Jász-Nagykun-Szolnok

140

5

2 800 000

560 000

Komárom-Esztergom

101

1

645 400

645 400

Nógrád

77

1

480 000

480 000

Pest

295

11

7 296 900

663 355

Somogy

135

0

0

Szabolcs-Szatmár-Bereg

185

6

4 121 800

Tolna

91

0

0

Vas

82

1

968 100

Veszprém

105

0

0

Zala

104

0

0

OKRI

38

0

0

3 899

64

42 945 600

Ügyészségek és OKRI

Tájékoztató
az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány
2005. évi tevékenységérõl

597 700

686 967
968 100

671 025

Köszönet és hála ezért az ügyészség valamennyi dolgozójának, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át évrõl-évre
az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány javára ajánlották fel.

1997-óta lehetséges a személyi jövedelemadó második
Az Ügyészségi Dolgozók Országos Szakszervezete
1990. november 22-én – 300 000 Ft-os törzsvagyonnal – 1%-ának az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány javára törazzal a céllal hozta létre az Ügyészségi Nyugdíjas Alapít- ténõ átutalása, így az ügyészségi alkalmazottak
– 1997-ben 1 750 593 Ft-ot,
ványt, hogy meghatározott körben segítse és támogassa a
– 1998-ban 1 655 534 Ft-ot,
rászoruló nyugdíjasainkat.
– 1999-ben 2 373 222 Ft-ot,
Az alapítvány a megnövekedett segélykérõ igényeknek
– 2000-ben 2 510 320 Ft-ot,
az ügyészségi dolgozók közvetlen segítsége nélkül nem
– 2001-ben 2 596 636 Ft-ot,
tudna eleget tenni.
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– 2002-ben 2 798 273 Ft-ot,
– 2003-ban 2 819 898 Ft-ot,
– 2004-ben 3 099 668 Ft-ot,
– 2005-ben 3 432 669 Ft-ot
ajánlottak fel.
Nyugdíjasaink közül a 2005. évben 107 személy kért és
kapott segélyt, akik részére a kuratórium 2 786 000 Ft-ot
szavazott meg és utalt ki.
Annak ellenére, hogy 1997-tõl folyamatosan emelkedett a rendelkezésre álló összeg, az egyes kérelmezõk részére a segély összegét nem tudtuk folyamatosan emelni.
Ugyanis míg 1997-ben 33, addig 2005-ben 107 kérelem
érkezett.
Az egyes megyékben élõ nyugdíjasaink közül a kérelmezõk száma viszonylag nagyobb eltérést mutat. Egyes
megyékbõl rendszeresen 6-14 kérelem érkezik, de van
több olyan megye, ahonnan az alapítvány megalakulása
(1991) óta a mai napig 2-3 kérelmet terjesztettek elõ. Feltételezhetõen az utóbb említett megyékben a nyugdíjasaink ezt a lehetõséget nem ismerik. Viszont több olyan
rendszeresen kérelmet elõterjesztett nyugdíjas is van, akik
évenként kétszer is kérnek és kapnak is segélyt.
Jelenleg az egyszámlánkon 3.300.000 Ft áll rendelkezésre – kamatozó kincstárjegyben, illetve kamatozó discont jegyben befektetve – és ebbõl 2006. májusában, illetve novemberében tudjuk a segély iránti kérelmek összegét
megállapítani.
Tisztelettel kérjük, hogy a korábban említett célok maradéktalan érvényesülése érdekében az ügyészségi dolgozók a 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az
Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány javára ajánlják fel,
melyre szíves együttmûködését és támogatását köszönjük.
Az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány adószáma:
19663753-1-41
Budapest, 2006. január 17.
Dr. Bicskey Ildikó s. k.,

Dr. Schwarcz Lajos s. k.,

az ÜDOSZ elnöke

a Kuratórium elnöke

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 Zala Megyei Fõügyészségre nyomozás felügyeleti
fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi,
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– a Tatabányai Városi Ügyészségre gyermek- és ifjúságvédelmi csoportvezetõ ügyészi,
– a Tatabányai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,
– a Kaposvári Nyomozó Ügyészségre vezetõ ügyészi,
– az Egri Nyomozó Ügyészségre ügyészi,
– a Budaörsi Városi ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi és
– budapesti kerületi ügyészségre – változó szolgálati
helyre – büntetõjogi szakági ügyészi
álláshely betöltésére.
Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.
A Zala Megyei Fõügyészség csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó ötéves
büntetõjogi ügyészi gyakorlattal rendelkezzen.
A Tatabányai Városi Ügyészség gyermek- és ifjúságvédelmi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés
feltétele, hogy a jelölt a büntetõjogi szakterületen szerzett
ügyészségi gyakorlattal bírjon.
A Tatabányai Városi Ügyészség büntetõjogi szakági
ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele az ügyészségi
titkári gyakorlat.
A Kaposvári Nyomozó Ügyészség vezetõ ügyészi és az
Egri Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez.
A Kaposvári Nyomozó Ügyészség vezetõ ügyészi álláshelyére a kinevezés további feltétele, hogy a pályázó legalább ötéves büntetõjogi szakági gyakorlattal rendelkezzen. Elõnyt jelent az ügyészségi nyomozásban és nyomozás felügyeletben szerzett gyakorlat.
Az Egri Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyére a kinevezés további feltétele, hogy a pályázó legalább három
éves büntetõjogi ügyészi gyakorlattal bírjon.
A Budaörsi Városi Ügyészség büntetõjogi ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó legalább egy éves büntetõjogi szakágban letöltött ügyészségi
titkári gyakorlattal rendelkezzen.
Budapesti kerületi ügyészség büntetõjogi ügyészi álláshelyére a kinevezés feltétele, hogy a pályázó ügyészségi
titkári gyakorlattal rendelkezzen.
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
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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 megkereséséhez 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 a 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.
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A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatoknak
– a Zala Megyei Fõügyészség csoportvezetõ ügyészi álláshelye esetében a Zala Megyei Fõügyészségre (8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 2.) 2006. március 10-én 15 óráig,
– a Tatabányai Városi Ügyészség csoportvezetõ ügyészi
és büntetõjogi ügyészi álláshelyei esetében a Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészségre (2800 Tatabánya,
Népház u. 6.) 2006. március 14-én 15 óráig,
– a Kaposvári Nyomozó Ügyészség vezetõ ügyészi álláshelye esetében a Somogy Megyei Fõügyészségre (7400
Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) 2006. március 31-én
15 óráig,
– az Egri Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Heves Megyei Fõügyészségre (3300 Eger, Barkóczy
u. 1.) 2006. március 16-án 15 óráig,
– a Budaörsi Városi Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Pest Megyei Fõügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A) 2006. március 20-án 15 óráig és
– budapesti kerületi ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Fõvárosi Fõügyészségre (1054 Budapest, Akadémia
u. 13.) 2006. március 10-én 15 óráig
kell beérkezniük.
A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.
Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.). A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest 62., Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható, illetve megrendelhetõ a kiadó (Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. sz. alatti) közlönyboltjában (telefon/fax: 267-2780), vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.:
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