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T A R T A L O M

Ol dal Ol dal

A leg fõbb ügyész
5/2006. (ÜK. 2.) LÜ

uta sí tá sa
a gyer mek- és if jú ság vé del mi ügyé szi szak fel ada tok

el lá tá sá ról szó ló 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás
mó do sí tá sá ról

A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szó ló – több ször
mó do sí tott – 1972. évi V. tör vény 19. §-ának (6) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ utasítást
adom ki:

1. §

A gyer mek- és if jú ság vé del mi ügyé szi szak fel ada tok el -
lá tá sá ról szó ló 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás (a to váb bi ak -
ban: Ut.) be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a következõ szöveg
lép:

„E szak fel ada to kat el lá tó ügyé szek elõ se gí tik a fi a tal ko -
rú ak ál tal el kö ve tett bûn cse lek mé nyek ül dö zé sét, a spe ci á -
lis el já rá si ren del ke zé sek meg tar tá sát, és el jár nak a szük sé -

ges gyer mek vé del mi in téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben.
A gyer mek- és if jú ság vé del mi szak fel ada to kat a Leg fõbb
Ügyész sé gen a leg fõbb ügyész bün te tõ jo gi szak ágat irá nyí -
tó he lyet te sé nek köz vet le nül alá ren delt Gyer mek- és If jú -
ság vé del mi Ön ál ló Osz tály, a fel lebb vi te li fõ ügyész sé ge -
ken, a fõ ügyész sé ge ken, a fõ ügyész sé gek szék he lye sze rin -
ti he lyi ügyész sé ge ken (a fõ vá ros ban a ki je lölt ke rü le ti
ügyész sé gen), valamint a nyomozó ügyészségeken ilyen
elnevezésû szervezeti egységek vagy e feladattal megbízott 
ügyészek látják el. 

Ezen szer ve ze ti egy sé gek, va la mint a gyer mek- és if jú -
ság vé del mi fel ada tok kal meg bí zott ügyé szek a fõ ügyész sé -
ge ken, az azok szék he lye sze rin ti ügyész sé ge ken, il let ve a
nyo mo zó ügyész sé ge ken a bün te tõ jo gi szak te rü le tet irá -
nyí tó fõ ü gyész he lyet tes nek, a vá ro si ve ze tõ ügyész nek, il -
let ve a nyo mo zó ügyész sé get ve ze tõ ügyész nek köz vet le -
nül alá ren del tek. A fõ ügyész ség szék he lye sze rin ti he lyi
ügyész ség, a ki je lölt ke rü le ti ügyész ség (a to váb bi ak ban: a
fõ ügyész ség szék he lye sze rin ti he lyi ügyész ség), valamint
a nyomozó ügyészség illetékessége a megye, illetve a
fõváros területére terjed ki.”
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2. §

Az Ut. 3. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A je len uta sí tás má so dik ré szé ben meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa során

– a fi a tal ko rú ak he lyi bí ró sá gi ha tás kör be tar to zó ügyé -
ben a fõ ügyész ség szék he lye sze rin ti he lyi ügyész ség, il -
let ve a nyo mo zó ügyész ség fiatalkorúak ügyésze;

– a fi a tal ko rú ak me gyei (fõ vá ro si) bí ró sá gi ha tás kör be
tar to zó ügyé ben a me gyei (fõ vá ro si) fõ ügyész ség, il let ve a
nyo mo zó ügyész ség fiatalkorúak ügyésze;

– a fõ ügyész ség szék he lye sze rin ti he lyi ügyész ség, il -
let ve a nyo mo zó ügyész ség fi a tal ko rú ak ügyé szé nek fe let -
tes ügyé sze ként a me gyei (fõ vá ro si) fõ ügyész ség fi a tal ko -
rú ak ügyésze;

– a me gyei (fõ vá ro si) fõ ügyész ség fi a tal ko rú ak ügyé -
szé nek fe let tes ügyész sé ge ként a Leg fõbb Ügyész ség
Gyer mek- és If jú ság vé del mi Önálló Osztálya jár el.”

3. §

Az Ut. 12. §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (2)–(3) be kez dés szá mo zá sa
(3)–(4) be kez dés re változik:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada to kat a
ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben – ha a fõ ügyész ese ten ként
ki vé te le sen más ként nem ren del ke zik – a nyo mo zó
ügyész ség fi a tal ko rú ak ügyésze látja el.”

4. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it 2006. feb ru ár 1-jé tõl kell alkalmazni. 

Dr. Polt Pé ter s. k.,
leg fõbb ügyész

A leg fõbb ügyész
6/2006. (ÜK. 2.) LÜ

uta sí tá sa
az ügyész sé gi szol gá la ti vi szonnyal kap cso la tos egyes

kér dé sek rõl szó ló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás
mó do sí tá sá ról

A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szó ló 1972. évi
V. tör vény 19. §-ának (6) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján – az ér dek-kép vi se le ti szer vek és az

Ügyész sé gi Al kal ma zot tak Or szá gos Ta ná csa  vélemé -
nyének fi gye lem be vé te lé vel – a következõ utasítást
adom ki:

1. §

(1) Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szonnyal kap cso la tos
egyes kér dé sek rõl szó ló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás (a to -
váb bi ak ban: Ut.) 23. §-a a kö vet ke zõ új (3)–(5) be kez dés -
sel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3)–(6) be kez dés
szá mo zá sa (6)-(9) bekezdésre változik: 

„(3) Az ügyész, a ma ga sabb ve ze tõ ál lá sú tiszt vi se lõ, a
leg fõbb ügyész sé gi, a ka to nai fõ ügyész sé gi és az OKRI
osz tály ve ze tõ ese té ben a mun ka idõ nyolc óra har minc
perc kor kez dõ dik és ti zen öt óra har minc per cig, pén te ken
ti zen há rom óra har minc per cig tart (törzs mun ka idõ).
A mun ka idõ ezt meg ha la dó ré szét az ügyész sé gi al kal ma -
zott – a mun kál ta tó val együtt mû köd ve, kü lö nö sen a meg -
ha tá ro zott idõ ben el vég zen dõ fel ada tok fi gye lem be vé te -
lé vel, va la mint az épü let nyit va tar tá si rend jé hez iga zod va
– ma ga oszt ja be mun ka na pok ra. Az ügyészségi alkal ma -
zott ra irányadó napi munkaidõ nyolc és fél óra, pénteken
hat óra. 

(4) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja meg von hat ja a
mun ka idõ be osz tás ked vez mé nyét, ha az ügyész sé gi al kal -
ma zott a mun ká ját nem végzi megfelelõen. 

(5) A mun ka idõ na pi nyolc óra, ha a nõ ter hes sé ge meg -
ál la pí tá sá tól gyer me ke egy éves ko rá ig és a gyer me két
egye dül ne ve lõ fér fi gyer me ke egy éves ko rá ig az egyen -
lõt len mun ka idõ-be osz tás hoz nem já rul hoz zá, il le tõ leg
mun ka ide jét nem kívánja egyenlõtlenül beosztani.”

(2) Az Ut. 23. §-ának (9) be kez dé sé ben „az (5) be kez -
dés ben” szö veg rész he lyé be „a (8) be kez dés ben” szö veg -
rész lép. 

2. §

Az Ut. 27/A. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép. 

„(1) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja gon dos ko dik az
ügyész sé gi al kal ma zott

a) ren des mun ka ide jé vel,
b) rend kí vü li mun ka ide jé vel, 
c) ügye le té vel, ké szen lé té vel,
d) sza bad sá gá nak ki adá sá val, 
e) be teg sza bad sá gá nak igény be vé te lé vel,
f) egyéb mun ka idõ-ked vez mé nyé vel

kap cso la tos ada tok nyil ván tar tá sá ról. A nyil ván tar tás ból
meg ál la pít ha tó nak kell len nie nap tá ri na pon ként vagy egy -
be füg gõ 24 órán ként a be osz tott, va la mint a tel je sí tett ren -
des és rend kí vü li mun ka, to váb bá az ügye let, ké szen lét
kez dõ és be fe je zõ idõ pont já nak. Ha az ügyész sé gi al kal -
ma zott a mun ka ide je be osz tá sát ma ga jo go sult meg ha tá -
roz ni az a) pont ban elõ írt sza bályt nem kell al kal maz ni, a
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b) pont ban em lí tett ada to kat pe dig pi he nõ nap és mun ka -
szü ne ti nap ese tén kell nyil ván tar ta ni.”

3. §

Ez az uta sí tás 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba. 

Dr. Polt Pé ter s.k.,
leg fõbb ügyész

14/2003. (ÜK. 7.) LÜ
uta sí tás

a gyer mek- és if jú ság vé del mi ügyé szi
szak fel ada tok el lá tá sá ról

[Az 5/2006. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás sal
egy sé ges szer ke zet be fog lalt,

2006. feb ru ár 1-jé tõl ha tá lyos szö veg]

ELSÕ RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

E szak fel ada to kat el lá tó ügyé szek elõ se gí tik a fi a tal ko -
rú ak ál tal el kö ve tett bûn cse lek mé nyek ül dö zé sét, a spe ci á -
lis el já rá si ren del ke zé sek meg tar tá sát, és el jár nak a szük sé -
ges gyer mek vé del mi in téz ke dé sek meg té te le ér de ké ben. A 
gyer mek- és if jú ság vé del mi szak fel ada to kat a Leg fõbb
Ügyész sé gen a leg fõbb ügyész bün te tõ jo gi szak ágat irá -
nyí tó he lyet te sé nek köz vet le nül alá ren delt Gyer mek- és If -
jú ság vé del mi Ön ál ló Osz tály, a fel lebb vi te li fõ ügyész sé -
ge ken, a fõ ügyész sé ge ken, a fõ ügyész sé gek szék he lye
sze rin ti he lyi ügyész sé ge ken (a fõ vá ros ban a ki je lölt ke rü -
le ti ügyész sé gen), valamint a nyomozó ügyészségeken
ilyen elnevezésû szervezeti egységek vagy e feladattal
megbízott ügyészek látják el.

Ezen szer ve ze ti egy sé gek, va la mint a gyer mek- és if jú -
ság vé del mi fel ada tok kal meg bí zott ügyé szek a fõ ügyész -
sé ge ken, az azok szék he lye sze rin ti ügyész sé ge ken, il let ve 
a nyo mo zó ügyész sé ge ken a bün te tõ jo gi szak te rü le tet irá -
nyí tó fõ ügyész-he lyet tes nek, a vá ro si ve ze tõ ügyész nek,
il let ve a nyo mo zó ügyész sé get ve ze tõ ügyész nek köz vet -
le nül alá ren del tek. A fõ ügyész ség szék he lye sze rin ti he lyi
ügyész ség, a ki je lölt ke rü le ti ügyész ség (a to váb bi ak ban: a 
fõ ügyész ség szék he lye sze rin ti he lyi ügyész ség), va la mint
a nyo mo zó ügyész ség il le té kes sé ge a me gye, il let ve a fõ -
vá ros te rü le té re ter jed ki.1

1A szö ve get az 5/2006. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás 1. §-a ál la pí tot ta meg.

1. §

(1) A gyer mek- és if jú ság vé del mi szak fel ada to kat el lá tó 
ügyész (a to váb bi ak ban: fi a tal ko rú ak ügyé sze) a ha tás kö -
ré be tartozó ügyekben:

a) el lát ja a vád elõ ké szí tés sel, a nyo mo zás  törvényes -
sége fe let ti fel ügye let tel, a vád eme lés sel kap cso la tos fel -
ada tot;

b) köz re mû kö dik a bün te tõ bí ró sá gi el já rás ban (a rend kí -
vü li per or vos la ti, va la mint a kü lön le ges el já rá sok ban, il -
let ve a kü lön el já rás tör vény ben meg ha tá ro zott ese te i ben);

c) el lát bün te tés-vég re haj tá si tör vé nyes sé gi fel ügye le ti
és jog vé del mi fel ada to kat;

d) el lát ügyé szi tör vé nyes sé gi fel ügye le ti fel ada to kat;

e) együtt mû kö dik a gyer mek- és if jú ság vé de lem -
ben (bûn meg elõ zés ben) ér de kelt ál la mi és tár sa dal mi  szer -
vekkel.

(2) A fi a tal ko rú ak ügyé sze te vé keny sé gét a ha tá lyos
leg fõbb ügyé szi szak ági alap uta sí tá sok alap ján – a je len
uta sí tás ban fog lalt ki egé szí té sek kel, il let ve  eltérésekkel –
végzi. 

2. §

A me gyei (fõ vá ro si) fõ ügyész a szük ség hez ké pest
gyer mek- és if jú ság vé del mi ope ra tív ér te kez le tet hív össze 
a ve szé lyez te tett ség és a bû nö zés meg elõ zé se ér de ké ben.
Er re meg hív ja a gyer mek- és if jú ság vé de lem ben ér de kelt
állami és társadalmi szervek képviselõit. 

MÁSODIK RÉSZ

A VÁDELÕKÉSZÍTÉS, A NYOMOZÁS
TÖRVÉNYESSÉGE FELETTI FELÜGYELET,

A VÁDEMELÉS

3. §

Ha tás kö ri és il le té kes sé gi sza bá lyok 

(1) A fi a tal ko rú ak ügyé szé nek ha tás kö ré be tar toz nak:

– a fi a tal ko rú ak ál tal el kö ve tett bûn cse lek mé nyek mi att
in dí tott büntetõügyek;

 – a fi a tal ko rú ak és a fel nõttko rú ak össze füg gõ  bün tetõ -
ügyei (ve gyes bün te tõ ügyek);

– a kis ko rú ve szé lyez te té sé nek bûn tet te mi att in dí tott
bün te tõ ügyek, ki vé ve, ha a me gyei bí ró ság ha tás kö ré be
tar to zó bûn cse lek ménnyel áll hal ma zat ban a kis ko rú ve -
szé lyez te té se és az ügynek nincs fiatalkorú terheltje;

– a gyer mek ko rú ak ügyei, ki vé ve, ha azok ki zá ró lag fel -
nõtt ko rú ügyé vel áll nak össze füg gés ben. 
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(2)2 A je len uta sí tás má so dik ré szé ben meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa során

– a fi a tal ko rú ak he lyi bí ró sá gi ha tás kör be tar to zó ügyé -
ben a fõ ügyész ség szék he lye sze rin ti he lyi ügyész ség, il -
let ve a nyo mo zó ügyész ség fiatalkorúak ügyésze;

– a fi a tal ko rú ak me gyei (fõ vá ro si) bí ró sá gi ha tás kör be
tar to zó ügyé ben a me gyei (fõ vá ro si) fõ ügyész ség, il let ve a
nyo mo zó ügyész ség fiatalkorúak ügyésze;

– a fõ ügyész ség szék he lye sze rin ti he lyi ügyész ség, il -
let ve a nyo mo zó ügyész ség fi a tal ko rú ak ügyé szé nek fe let -
tes ügyé sze ként a me gyei (fõ vá ro si) fõ ügyész ség fi a tal ko -
rú ak ügyésze;

– a me gyei (fõ vá ro si) fõ ügyész ség fi a tal ko rú ak ügyé -
szé nek fe let tes ügyész sé ge ként a Leg fõbb Ügyész ség
Gyer mek- és If jú ság vé del mi Önálló Osztálya jár el.

4. §

A kü lön el já rá si sza bá lyok meg tar tá sá nak vizs gá la ta

(1) A fi a tal ko rú ak ügyé sze kö rül te kin tõ en vizs gál ja
meg, hogy a nyo mo zó ha tó ság beszerezte e

a) a kör nye zet ta nul mányt;
b) az is ko lai, a mun ka he lyi, il le tõ leg a ne ve lõi (in té ze ti,

bv. in té ze ti) jel lem zést,
c) az er köl csi bi zo nyít ványt; 
d) az eset le ges ko ráb bi gyám ha tó sá gi gyer mek vé del mi

in téz ke dé sek re, il le tõ leg párt fo gó fel ügye let re vo nat ko zó
in for má ci ó kat, to váb bá az elõ zõ el íté lés sel össze füg gõ ira -
to kat, il let ve bí ró sá gi ha tá ro za tot; 

e) a kis ko rú ve szé lyez te té sé nek bûn tet te mi att in dí tott
bûn ügy ben, to váb bá a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té -
sé nek in do kolt sá ga ese tén, a szü lõi fel ügye let fenn ál lá sá ra
vo nat ko zó ada to kat; 

f) amennyi ben a fi a tal ko rú 
– sze mé lyi iga zol vánnyal, il let ve úti ok mánnyal nem

ren del ke zik, vagy 
– sze mé lyi iga zol vá nyá ba, il let ve úti ok má nyá ba be -

jegy zett ada tok he lyes sé ge iránt két ség me rül fel, avagy 
– elõ ze tes fog va tar tás ban van, az élet kort bi zo nyí tó

köz ok ira tot, vagy an nak fo tó má so la tát. 
(2) A fi a tal ko rú ak ügyé sze az (1) be kez dés ben fog lal ta -

kon túl azt is vizs gál ja, hogy a nyo mo zó hatóság 
a) a vé dõt a meg ala po zott gya nú köz lé sé vel egy ide jû leg 

ki ren del te-e, ha a fi a tal ko rú ter helt nek nincs meg ha tal ma -
zott vé dõ je; 

b) a gon do zót a fi a tal ko rú egyé ni sé gé re, ér tel mi fej lett -
sé gé re és élet vi szo nya i ra ki hall gat ta-e; 

c) a tör vé nyes kép vi se lõt (ese ti gond no kot) és a vé dõt
ér te sí tet te-e azok ról az el já rá si cse lek mé nyek rõl, ame lyek -
nél je len le het nek, va la mint az el já rás ban ho zott ha tá ro za -

to kat ve lük, il let ve a tör vény ben elõ írt ese tek ben a gon do -
zó val kö zöl te-e;

d) a gyer mek vé del mi gon dos ko dás alatt ál ló fi a tal ko rú
gyám ren de lé sé rõl szó ló ha tá ro za tot, to váb bá a szü lõ há -
zas sá gá nak fel bon tá sa ese tén a fi a tal ko rú el he lye zé sé rõl
ren del ke zõ íté le tet be sze rez te-e. 

5. §

Az ügyé szi el já rás sa já tos sza bá lyai

(1) A kör nye zet ta nul mányt, az is ko lai, a mun ka he lyi és
a ne ve lõi jel lem zést, a gon do zó ki hall ga tá sá ról a jegy zõ -
köny vet és a szük sé ges ese tek ben a fi a tal ko rú sze mé lyi sé -
gé nek vizs gá la tá ra vo nat ko zó szak ér tõi vé le ményt 3 pél -
dány ban kell el ké szí te ni, il le tõ leg be sze rez ni, és a har ma -
dik pél dányt az eredeti nyomozási iratok mellékleteként
kell kezelni. 

(2) Az ira tok kü lön ke zelt har ma dik pél dá nyát a vád irat -
tal, il le tõ leg a bí ró ság elé ál lí tás ról ké szí tett fel jegy zés sel a 
bí ró ság hoz, a ki zá ró lag sza bály sér té si el já rás ra tar to zó
cse lek mény ese tén az il le té kes sza bály sér té si ha tó ság hoz,
más ese tek ben, amennyi ben a fi a tal ko rú ér de ké ben gyer -
mek vé del mi in téz ke dés szük sé ges, az il le té kes gyám ha tó -
ság nak kell megküldeni a nyomozást megszüntetõ ha táro -
zat tal együtt. 

(3) A fi a tal ko rú gya nú sí tott ügyé szi ki hall ga tá sá nak
idõ pont já ról a vé dõt, a tör vé nyes kép vi se lõt, il let ve az ese -
ti gond no kot meg fe le lõ idõ ben ér te sí te ni kell. En nek meg -
tör tén tét rö vid úton tör té nõ ér te sí tés ese tén fel jegy zés ben,
meg je le né sük vagy tá vol ma ra dá suk tényét pedig jegyzõ -
könyv ben kell rögzíteni. 

(4) A fi a tal ko rú ak ügyé sze az ál ta la fo ga na to sí tott
mind azon el já rá si cse lek mé nyek rõl meg fe le lõ idõ ben ér te -
sí ti a fi a tal ko rú vé dõ jét, va la mint a tör vé nyes kép vi se lõt
(ese ti gond no kot), ame lyek nél je len le het nek. A fel vett
jegy zõ könyv meg te kin té sé nek le he tõ sé gét biz to sí ta ni, to -
váb bá meg je le né sük vagy tá vol ma ra dá suk té nyét, észre vé -
te le i ket vagy indítványaikat jegyzõkönyvben rögzíte ni
kell. 

(5) Amennyi ben a nyo mo zó ha tó ság a vád irat be nyúj tá -
sá ig az ügyész nél kez de mé nye zi a gyám ha tó ság meg ke re -
sé sét ese ti gond nok ki ren de lé se iránt, a fi a tal ko rú ak ügyé -
sze a szük sé ges in téz ke dést a Be. 452. §-ában fog lal tak
vizsgálatát követõen teszi meg. 

(6) Ha a szak ér tõi vé le mény sze rint a fi a tal ko rú gyen ge -
el mé jû – amennyi ben sze mé lyi sé gál la po tá nak fel de rí té sé -
hez szük sé ges –, gyógy pe da gó gus vagy pszi cho ló gus
szak ér tõi véleményt is be kell szerezni. 

(7) A Btk. 195. §-a sze rin ti kis ko rú ve szé lyez te té sé nek
bûn tet te mi att in dult bün te tõ el já rás ban a fi a tal ko rú ak
ügyé sze kü lö nös gond dal vizs gál ja meg, hogy fennáll-e a
ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött ta nú nyo mo zá si bí ró
elõt ti ki hall ga tá sa in dít vá nyo zá sá nak [Be. 207. § (4) be -
kez dés] szükségessége. 
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6. §

Kény szer in téz ke dé sek

(1) Fi a tal ko rú nak az ügyész ál tal el ren delt õri zet be vé -
te lé rõl a vé dõt, a tör vé nyes kép vi se lõt (ese ti gond no kot) és 
a gon do zót is ké se de lem nélkül értesíteni kell. 

(2) Fi a tal ko rú elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak in dít vá nyo zá sa 
elõtt az ügyész kö te les min den eset ben kö rül te kin tõ en
meg vizs gál ni, hogy az ál ta lá nos tör vé nyi oko kon kí vül a
bûn cse lek mény kü lö nös tár gyi sú lya, mint külön feltétel,
megállapítható-e. 

(3) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé re, meg hosszab -
bí tá sá ra, il let ve fenn tar tá sá ra vo nat ko zó in dít vány nak tar -
tal maz nia kell, azt is, hogy: 

a) a bûn cse lek mény kü lö nös tár gyi sú lya mi lyen té nyek
alap ján ál la pít ha tó meg;

b) a fi a tal ko rú elõ ze tes le tar tóz ta tá sát ja ví tó in té zet ben,
vagy bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben in do kolt-e vég re -
haj ta ni. 

(4) A fi a tal ko rú sze mé lyi sza bad sá gát el vo nó vagy kor -
lá to zó kény szer in téz ke dés in dít vá nyo zá sá nál az ügyész a
nyo mo zá si bí ró ülé sé re a meg ha tal ma zott vagy ki ren delt
vé dõt – a nyo mo zó ha tó ság út ján – az ülés he lyé nek és idõ -
pont já nak meg je lö lé sé vel idé zi, a tör vé nyes képviselõt és
a gondozót pedig ugyanerrõl értesíti. 

(5) Amennyi ben a fi a tal ko rú ak ügyé sze az elõ ze tes le -
tar tóz ta tás ja ví tó in té zet ben tör té nõ vég re haj tá sát in dít vá -
nyoz za – ha ez in do kolt –, a Be. 454. §-ának (5) be kez dé se
sze rin ti ide ig le nes elhelyezésre is indítványt tesz. 

(6) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás tar ta ma alatt az ügyész a
 fiatalkorú kö rül mé nye i nek, va la mint a meg ala po zott
 gyanú tár gyá nak mó do su lá sá ra fi gye lem mel in dít vá nyoz -
hat ja az elõ ze tes le tar tóz ta tás végrehajtása helyének meg -
vál toz ta tá sát. 

(7) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás ja ví tó in té ze ti vég re haj tá sa
ese tén a nyo mo zás so rán az ügyész ak kor in dít vá nyoz hat ja 
a fi a tal ko rú nak ki vé te le sen bün te tés-vég re haj tá si in té zet -
ben vagy rend õr sé gi fog dá ban leg fel jebb öt nap ra tör té nõ
ide ig le nes el he lye zé sét, ha egy mást szo ro san kö ve tõ rend -
õr sé gi vagy ügyész sé gi ki hall ga tá sok, szem be sí té sek vagy
más nyo mo zá si cselekmények terjedelme ezt indokolja
[Bv. tvr. 121/A. § (2) bekezdés].

(8) A fi a tal ko rú ak ügyé sze a vi szony lag ki sebb ter je del -
mû nyo mo zá si cse lek mé nyek szük sé ges sé ge ese tén ren -
del kez het sa ját ha tás kö ré ben a hu szon négy órát meg nem
ha la dó ide ig le nes el he lye zés rõl [Bv. tvr. 121/A. § (3) be -
kez dés]. 

(9) A bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben tör té nõ ide ig le -
nes el he lye zés vég re haj tá sá ra a tár gya lás elõ ké szí té se so -
rán ho zott ha tá ro za tig a fi a tal ko rú ak ügyé sze ren del vényt
ad a be fo ga dó in té zet nek. A ren del vény ben ren del kez ni
kell az ugyan ab ban az el já rás ban le tar tóz ta tot tak tól va ló
el kü lö ní tés rõl, va la mint in do kolt eset ben a le ve le zé si és
lá to ga tá si jog kor lá to zá sá ról, il le tõ leg szük ség sze rint a
sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re haj tá sá -
nak sza bá lya i ról szó ló, több ször mó do sí tott 6/1996.

(VII. 12.) IM ren de let 237. §-ának (1) be kez dé sé ben meg -
je lölt egyéb kér dé sek rõl. 

(10) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé rõl a fi a tal ko -
rú ak ügyé sze ha la dék ta la nul ér te sí ti a ja ví tó in té zet igaz ga -
tó ját, amennyi ben a fi a tal ko rú ja ví tó in té ze ti nevelés ha -
tálya alatt áll. 

(11) Az õri zet és az elõ ze tes le tar tóz ta tás ügyé szi meg -
szün te té se kor a fi a tal ko rú a meg fe le lõ idõ ben ér te sí tett tör -
vé nyes kép vi se lõ jé nek, il let ve gon do zó já nak ad ha tó át, de
meg nem je le né sük a sza ba dí tás nak nem aka dá lya. Ál la mi
in téz mény nö ven dé két az il le té kes in téz mény meg bí zott -
já nak, meg nem je le né se ese tén az el já rás he lye sze rint
illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak kell
át ad ni. 

(12) A fi a tal ko rú há zi õri ze té nek in dít vá nyo zá sa csak
olyan kor lá to zá sok kal in do kolt, ame lyek az is ko lai ta nul -
má nyok foly ta tá sát, il le tõ leg a rend sze res munkavégzést
nem akadályozzák. 

7. §

A fo ko zott fel ügye let

A fi a tal ko rú ak ügyé sze a nyo mo zó ha tó ság ön ál ló an
vég zett nyo mo zá sa fe lett min den olyan eset ben fo ko zott
fel ügye le tet gya ko rol, ha a fi a tal ko rú gya nú sí tott elõ ze tes
le tar tóz ta tá sá nak vagy ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lé sé -
nek elrendelésére kerül sor.

8. §

Meg ro vás al kal ma zá sa

(1) A fi a tal ko rú ak ügyé sze ál tal a Be. 174. §-a (1) be -
kez dé sé nek c) pont ja, il le tõ leg a 190. §-a (1) be kez dé sé nek 
d) pont ja alap ján ho zott ha tá ro za tot – amennyi ben a fi a tal -
ko rút a Btk. 71. §-a (1) vagy (2) be kez dé sé nek al kal ma zá -
sá val meg ro vás ban ré sze sí ti – a fi a tal ko rú ak ügyé sze hir -
de ti ki. 

(2) A fi a tal ko rú ak ügyé sze a ha tá ro zat (1) be kez dé se
sze rin ti ki hir de té se vé gett meg ke res he ti azt az ügyész sé -
get, amely nek il le té kes sé gi te rü le tén a fi a tal ko rú gya nú sí -
tott lakik vagy tartózkodik. 

(3) A ki hir de tés idõ pont já ról a fi a tal ko rú vé dõ jét és tör -
vé nyes kép vi se lõ jét (gon do zó ját) meg fe le lõ idõ ben értesí -
te ni kell. 

9. §

A vád eme lés el ha lasz tá sa

(1) A Be. 222. §-ának (1) be kez dé se alap ján a vád eme -
lés el ha lasz tá sa – a tör vé nyi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén –
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ál ta lá ban ak kor al kal maz ha tó, ha a fi a tal ko rú he lyes irá -
nyú fej lõ dé se a sze mé lyi kö rül mé nyek re és a bûn cse lek -
mény jel le gé re fi gye lem mel bírósági eljárás mellõzésével
is elérhetõ. 

(2) A vád eme lés el ha lasz tá sá ról ho zott ha tá ro zat nak tar -
tal maz nia kell kü lö nö sen: 

– a vád eme lés el ha lasz tá sá nak té nyét a Be. 459. §-a
(1) be kez dé sé nek fel hí vá sá val;

– a vád eme lés el ha lasz tá sá nak idõ tar ta mát;
– an nak meg ál la pí tá sát, hogy a fi a tal ko rú az el ha lasz tás

tar ta ma alatt párt fo gó fel ügye let alatt áll;
– az ügyész ál tal a Be. 459. §-ának (2) be kez dé se alap -

ján elõ írt ma ga tar tá si sza bályt vagy más kö te le zett sé gek
tel je sí té sé re kö te le zést;

– a pa nasz jog fel hí vá sát;
– azok nak a cse lek mé nyek nek a rö vid le írá sát és a Bün -

te tõ Tör vény könyv sze rin ti mi nõ sí té sét, ame lyek mi att a
vád eme lés el ha lasz tá sá ra sor ke rült;

– a fi a tal ko rú fel hí vá sát, hogy pa na szá nak be je len té se
ese tén – amennyi ben a nyo mo zás meg szün te té sé nek fel té -
te lei nin cse nek meg – vád eme lés nek van he lye [Be. 227. §
(1) be kez dés a) pont];

– a fi a tal ko rú fi gyel mez te té sét, hogy a Be. 227. §-a
(1) be kez dé sé nek b), va la mint c) pont ja i ban, to váb bá a
227. § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban ír tak be kö vet ke zé se
ese tén vád eme lés re ke rül sor. 

(3) A vád eme lés el ha lasz tá sa elõtt a fi a tal ko rú ak ügyé -
sze el ren de li a párt fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé sét,
en nek el ké szül te után a fi a tal ko rú ter hel tet meg hall gat ja, a
párt fo gó fel ügye lõt meg hall gat hat ja. 

(4) A fi a tal ko rú ak ügyé sze a ha tá ro za tot ál ta lá ban
 szóban – ki hir de tés sel – köz li a fi a tal ko rú gya nú sí tot tal,
amely nek he lyé rõl és idõ pont já ról a vé dõt és a tör vé nyes
kép vi se lõt ér te sí ti. In do kolt eset ben (pél dá ul a ter helt be -
teg sé ge vagy más mél tá nyol ha tó kö rül mény fenn ál lá sa -
kor) a ha tá ro zat köz lé se kéz be sí tés sel is tör tén het. 

(5) A fi a tal ko rú ak ügyé sze a ter helt nek a (3) be kez dés
sze rin ti meg hall ga tá sa, va la mint a vád eme lés el ha lasz tá sá -
ról szó ló ha tá ro zat ki hir de té se vé gett meg ke res he ti azt az
ügyész sé get, amely nek il le té kes sé gi te rü le tén a fi a tal ko rú
gya nú sí tott la kik, vagy tar tóz ko dik. 

(6) A fi a tal ko rú ak ügyé sze a vád eme lés el ha lasz tá sá ról
szó ló ha tá ro za tot a párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sa ér de -
ké ben a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat il le té kes me gyei
(fõ vá ro si) hi va ta lá nak kéz be sí ti. 

(7) A vád eme lés el ha lasz tá sa tar ta má nak le tel te kor a
párt fo gó fel ügye let egé szé re ki ter je dõ párt fo gói tá jé koz ta -
tás, a bün te tõ el já rás alatt ál lók nyil ván tar tá sá ból be szer -
zett és a ren del ke zés re ál ló egyéb ada tok alap ján kell dön -
te ni az el já rás meg szün te té sé rõl, il le tõ leg a vád eme lés rõl.
A fi a tal ko rú ak ügyé sze szük ség ese tén meg hall gat ja a fi a -
tal ko rú ter hel tet. 

(8) A vád eme lés el ha lasz tá sá nak ered mé nyes el tel te
után meg ho zott el já rást meg szün te tõ ha tá ro za tot meg kell

kül de ni a fel je len tõ, a sér tett és a ma gán in dít ványt elõ ter -
jesz tõ ré szé re, il le tõ leg a fi a tal ko rú nak, vé dõ jé nek, tör vé -
nyes kép vi se lõ jé nek és párt fo gó fel ügye lõ jé nek, va la mint
a gon do zó nak. 

10. §

A vád eme lés

(1) A fi a tal ko rú ak ügyé sze a nyo mo zás ira ta i nak hoz zá
ér ke zé sét kö ve tõ en az ügy vád eme lés re al kal mas sá gá nak
el len õr zé se so rán a 5. §-ban fog lal ta kat kö rül te kin tõ en
meg vizs gál ja. 

(2) A vád irat ban a fi a tal ko rú gon do zó já nak idé zé sét,
tör vé nyes kép vi se lõ jé nek (ese ti gond no ká nak) és párt fo -
gó já nak ér te sí té sét is in dít vá nyoz ni kell. 

(3) A tár gya lás mel lõ zé sét (Be. 543. §) a fi a tal ko rú ak
ügyé sze ak kor in dít vá nyoz za, ha a bûn cse lek mény jel le gé -
re és a fi a tal ko rú sze mé lyi kö rül mé nye i re fi gye lem mel az
el já rás ne ve lõ ha tá sa tár gya lás tar tá sa nél kül is el ér he tõ. 

(4) A szü lõ ál tal a gyer me ke sé rel mé re el kö ve tett szán -
dé kos bûn cse lek mény ese tén, ha a szü lõi fel ügye le ti jog
meg szün te té sé nek a Csjt. 88. §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel té te le fenn áll, a vád irat ban in dít vá nyoz ni 
kell, hogy a bí ró ság a vád lott szü lõi fel ügye le ti jo gát a Be.
336. §-ának (1) be kez dé se alap ján szün tes se meg. 

(5) Ha a fi a tal ko rú gya nú sí tott bí ró ság elé ál lí tá sá nak
a fel té te lei fenn áll nak, a fi a tal ko rú ak ügyé sze a Be.
518. §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak köz lé se ér -
de ké ben meg ke res he ti azt az ügyész sé get, amely nek az il -
le té kes sé gi te rü le tén a fi a tal ko rú gya nú sí tott la kik, vagy
tar tóz ko dik. 

(6) A vád eme lés rõl a fi a tal ko rú vád lot tat fog va tar tó in -
té ze tet ér te sí te ni kell. 

(7) Ma gán vá das ügy ben – ha fi a tal ko rú és fel nõtt ko rú
el len együt tes bûn el kö ve tés mi att tesz nek fel je len tést – a
fi a tal ko rú ak ügyé sze a fel nõtt ko rú te kin te té ben a vád kép -
vi se le tét csak köz ér dek és szo ros össze füg gés ese té ben ve -
gye át. 

11. §

Gyer mek vé del mi in téz ke dé sek

(1) A kis ko rú ve szé lyez te tett sé gé re uta ló kö rül mé nyek
ese té ben a fi a tal ko rú ak ügyé sze a vád elõ ké szí tés so rán ké -
se de lem nél kül meg te szi a gyer me kek vé del mé rõl és a
gyám ügyi igaz ga tás ról szó ló 1997. évi XXXI. tör vény
(a to váb bi ak ban: Gyvt.) 17. §-ának (2) be kez dé sé ben elõ írt 
in téz ke dést. 

(2) A fi a tal ko rú ak ügyé sze, ha a vád elõ ké szí tõ el já rás
be fe je zé se után tart ja in do kolt nak az (1) be kez dés ben
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meg je lölt in téz ke dést, ah hoz mel lé ke li a vád ira tot, a fel je -
len tést el uta sí tó vagy a nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro za -
tot és a gyer mek ve szé lyez te tett sé gé nek alap já ul szol gá ló
ada to kat. 

(3) A fi a tal ko rú ak ügyé sze a vád elõ ké szí tés so rán el len -
õr zi, hogy a nyo mo zó ha tó ság tel je sí ti-e a jog sza bály ban
elõ írt gyer mek vé del mi in téz ke dést kez de mé nye zõ jel zé si,
ér te sí té si kö te le zett sé gét, mu lasz tás ese tén an nak meg -
szün te té se ér de ké ben a szük sé ges in téz ke dést meg te szi. 

(4) Az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett, ide ig le ne sen
el he lye zett fi a tal ko rú ügyé ben a fel je len tést el uta sí tó vagy
a nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro za tot, il le tõ leg a vád ira tot
meg kell kül de ni a te rü le ti gyer mek vé del mi szak szol gá lat
és a gon do zó in téz mény igaz ga tó já nak, ja ví tó in té ze ti nö -
ven dék ese té ben pe dig a ja ví tó in té zet nek is. 

(5) A gyer mek ko rú el kö ve tõ ügyé ben az (1)–(4) be kez -
dés ér te lem sze rû al kal ma zá sá val kell el jár ni. 

(6) A nyo mo zó ha tó ság a fel je len tést el uta sí tó és a nyo -
mo zást meg szün te tõ ha tá ro za tá nak fel ügye le te so rán vizs -
gál ni kell a gyer mek ko rú el kö ve tõk kel szem ben al kal ma -
zott rend õri in téz ke dé sek meg ala po zott sá gát és tör vé nyes -
sé gét.

HARMADIK RÉSZ

ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG
A BÜNTETÕELJÁRÁS BÍRÓSÁGI SZAKÁBAN

12. §

Ha tás kö ri és il le té kes sé gi sza bá lyok

(1) A fi a tal ko rú ak he lyi bí ró sá gi ha tás kör be tar to zó
ügyé ben az el sõ fo kú el já rás so rán a fõ ügyész ség szék he -
lye sze rin ti he lyi ügyész ség fi a tal ko rú ak ügyé sze, a me -
gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a me gyei ( fõvá -
rosi) fõ ügyész ség fi a tal ko rú ak ügyé sze jár el. 

(2)3 Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada to kat a ha -
tás kö ré be tar to zó ügyek ben – ha a fõ ügyész ese ten ként ki -
vé te le sen más ként nem ren del ke zik – a nyo mo zó ügyész -
ség fi a tal ko rú ak ügyé sze lát ja el.

(3) A má sod fo kú el já rás so rán a fi a tal ko rú ak he lyi bí ró -
sá gi ha tás kö ré be tar to zó ügyé ben a me gyei (fõ vá ro si) fõ -
ügyész ség fi a tal ko rú ak ügyé sze, a me gyei (fõ vá ro si) bí ró -
ság ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a fel lebb vi te li fõ ügyész -
ség fi a tal ko rú ak ügyé sze jár el. 

(4) A Leg fel sõbb Bí ró ság elõt ti el já rá sok ban az ügyé szi
fel ada to kat a Leg fõbb Ügyész ség Gyer mek- és If jú ság vé -
del mi Ön ál ló Osz tá lya lát ja el. 

3A §-t (2) be kez dés sel ki egé szí tet te és a (2)–(3) be kez dés szá mo zá sát
(3)–(4) be kez dés re vál toz tat ta az 5/2006. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás 3. §-a.

13. §

Az ügyé szi te vé keny ség sa já tos sza bá lyai

(1) A fi a tal ko rú ak ügyé sze köz re mû kö dik ab ban, hogy a 
bí ró ság a tény ál lást a fi a tal ko rú egyé ni sé gé nek, kör nye ze -
té nek meg is me ré se szem pont já ból lé nye ges kö rül mé nyek
te kin te té ben is fel de rít se. 

(2) A tár gya lás ada tai alap ján mér le gel ni kell, hogy a
 fiatalkorú jö võ be ni he lyes fej lõ dé se ér de ké ben mi lyen in -
téz ke dés vagy bün te tés fe lel meg leg in kább a tör vény cél -
ja i nak. A vég in dít ványt ezek nek meg fe le lõ en kell  meg -
tenni. 

NEGYEDIK RÉSZ

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNYESSÉGI
FELÜGYELETI ÉS JOGVÉDELMI ÜGYÉSZI

TEVÉKENYSÉG

14. §

A ja ví tó in té ze ti ne ve lés,
az õri zet és elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re haj tá sá nak

tör vé nyes sé gi fel ügye le te

(1) A fi a tal ko rú ak ügyé sze az il le té kes sé gi te rü le tén
mû kö dõ ja ví tó in té zet ben ha von ta leg alább két szer el len õr -
zi a ja ví tó in té ze ti ne ve lés, va la mint az elõ ze tes le tar tóz ta -
tás vég re haj tá sá nak tör vé nyes sé gét, kü lö nö sen a be fo ga -
dás alap já ul szol gá ló ira tok sza bály sze rû sé gét, a fog va tar -
tá si ha tár idõ meg tar tá sát, a fog va tar tás kö rül mé nye it, a
bá nás mó dot, a fi a tal ko rú fog va tar tot tak jo ga i nak biz to sí -
tá sát. Az el len õr zés rõl ké szí tett fel jegy zést – in téz ke dés
in do kolt sá ga ese tén an nak kez de mé nye zé sé vel – meg kell
kül de ni a ja ví tó in té zet igaz ga tó já nak, il le tõ leg fel kell ter -
jesz te ni a Leg fõbb Ügyész ség Gyer mek- és If jú ság vé del -
mi Ön ál ló Osztályára. 

(2) A fi a tal ko rú ak ügyé sze a rend õr sé gi fog dá ban és a
bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben ne gyed éven te (a fõ vá ros -
ban fél éven te) leg alább egy szer meg vizs gál ja a fi a tal ko rú
elõ ze te sen le tar tóz ta tot tak ra vo nat ko zó spe ci á lis vég re haj -
tá si sza bá lyok ér vé nye sü lé sét. A vizs gá la tot és szük ség
ese tén az in téz ke dés kez de mé nye zé sét egyez tet ni kell a
bün te tés-vég re haj tá si tör vé nyes sé gi fel ügye le ti és jog vé -
del mi fel ada to kat el lá tó ügyésszel. 

(3) Az Egész ség ügyi-, Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz -
té ri um Aszó di Ja ví tó in té ze té ben az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fel ada to kat köz vet le nül a Leg fõbb Ügyész ség
Gyer mek- és If jú ság vé del mi Ön ál ló Osz tá lya lát ja el. 
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15. §

Rend kí vü li ese mé nyek kel kap cso la tos fel ada tok

(1) A fi a tal ko rú ak ügyé sze a fõ ügyész ség il le té kes sé gi
te rü le tén lé võ ja ví tó in té zet ben fo ga na to sí tott  javítóinté -
zeti ne ve lés és elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re haj tá sa so rán be -
kö vet ke zett rend kí vü li ese mény rõl je len tést tesz a Leg -
fõbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osz -
tá lyá nak. 

(2) A fi a tal ko rú ak ügyé sze a ja ví tó in té ze tek rend tar tá sá -
ról szó ló 30/1997. (X. 11.) NM ren de let (a to váb bi ak ban:
Ren de let) 9/A. §-a (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban
meg ha tá ro zott rend kí vü li ese mé nye ket írás ban, az a) és
c) pont ja i ban fog lalt rend kí vü li ese mé nye ket táv be szé lõn
nyom ban je len ti. 

(3) A rend kí vü li ese mény rõl szó ló je len tés tar tal maz za:
– a rend kí vü li ese mény ben sze rep lõ sze mély ada ta it és a 

bün te tés-vég re haj tá si adatokat;
– az ese mény be kö vet ke zé sé nek pon tos idõ pont ját;
– a rend kí vü li ese mény rö vid le írá sát.
A je len tés alap ját a Ren de let 9/A. §-ának (1) be kez dé se

sze rint a ja ví tó in té zet tõl ka pott ér te sí tés képezi. 
(4) Amennyi ben a fi a tal ko rú ál tal oko zott rend kí vü li

ese mény egy ben bûn cse lek mény is, il let ve a bûn cse lek -
mény el kö ve té sé nek gya nú ját kel tet te, fel kell ter jesz te ni a
Leg fõbb Ügyész ség Gyer mek- és If jú ság vé del mi Ön ál ló
Osz tá lyá ra a fi a tal ko rú el len be nyúj tott vád irat má sod pél -
dá nyát, a bí ró ság elé ál lí tás ról ké szí tett fel jegy zést, il let ve
a feljelentést elutasító vagy nyomozást megszüntetõ ha tá -
ro za tot.

16. §

(1) Ha a fi a tal ko rú ak ügyé sze a ja ví tó in té zet ben fog va
tar tott fi a tal ko rú sú lyos bal ese té rõl vagy ha lá lá ról ér te sül,
kö te les meg vizs gál ni a bal eset, il let ve a ha lál be kö vet ke -
zé sé nek kö rül mé nye it, ér té kel ni az in té zet vizs gá la tá nak
meg ál la pí tá sa it, a meg elõ zés ér de ké ben tett in téz ke dé se -
ket. Ha lál ese tén amennyi ben bûn cse lek mény gyanúja me -
rül fel, elrendeli az elhunyt személy igazságügyi  bonco -
lását. 

(2) Ha a bal eset tel vagy a ha lá le set tel kap cso lat ban a ja -
ví tó in té zet dol go zó já nak fe le lõs sé ge me rül fel, az ügyész
kez de mé nyez ze a meg fe le lõ (bün te tõ, fe gyel mi, sza bály -
sér té si, kártérítési) felelõsségre vonását. 

17. §

Köz re mû kö dés a bün te tés-vég re haj tás sal kap cso la tos
bí ró sá gi eljárásban

(1) A Btk. 119. §-ában meg ha tá ro zott párt fo gó fel ügye -
let sza bá lya i nak meg sze gé se ese té ben, amennyi ben a párt -

fo gó fel ügye lõ a fi a tal ko rú ak ügyé szé nek tesz je len tést, a
szük sé ges in téz ke dést a fiatalkorúak ügyésze teszi meg. 

(2) A fel té te les sza bad ság meg szün te té sé re, va la mint a
ja ví tó in té ze ti ne ve lés foly ta tá sá nak el ren de lé sé re a fi a tal -
ko rú ak ügyé sze tesz in dít ványt a büntetés-végrehajtási
bírónak. 

(3) Amennyi ben az el ítélt a ha tó ság elõl el rej tõ zött,
vagy el rej tõ zé sé tõl ala po san tar ta ni kell, az ügyész – a Bv.
tvr. 9. §-ának (2) be kez dé se alap ján – el ren del he ti a sza -
bad ság vesz tés ide ig le nes foganatba vételét.

ÖTÖDIK RÉSZ

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG
SZABÁLYAI, VALAMINT

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS FELADATAI

18. §

(1) A fi a tal ko rú ak ügyé sze a tör vé nyes sé gi fel ügye le ti
te vé keny sé gét a tör vény sér té sek fel tá rá sa, or vos lá sa és
meg elõ zé se ér de ké ben az ügyé szi tör vé nyes sé gi fel ügye -
let rõl szó ló szak ági alap uta sí tás és az ab ban meghatározott 
módszerek alapján végzi. 

(2) A le foly ta tott ügyé szi vizs gá la tok ál ta lá no sít ha tó ta -
pasz ta la ta i ról a ma gán jo gi és köz igaz ga tá si jo gi szak ágat
mindig tájékoztatni kell. 

(3) A fi a tal ko rú ak ügyé szé nek vizs gá la ti je len té se it
min den eset ben fel kell ter jesz te ni a Leg fõbb Ügyész ség
Gyer mek- és If jú ság vé del mi Önálló Osztályához. 

(4) Amennyi ben a fi a tal ko rú ak ügyé sze bün te tõ el já rás
kez de mé nye zé se iránt in téz ke dett, an nak ered mé nyét
figyelemmel kíséri. 

19. §

(1) A fi a tal ko rú ak ügyé szé nek ha tás kö ré be tar to zik – a
mun ka jog és a mun ka vé de lem ki vé te lé vel – a fõ ügyész ség
il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ ál la mi és ön kor mány za ti
szer vek, gyer mek- és if jú ság vé del met érin tõ ál ta lá nos ér -
vé nyû ren del ke zé se i nek, egye di dön té se i nek, a jog sza bá -
lyon ala pu ló egyéb te vé keny sé gé nek, va la mint a sza bály -
sér té si hatóságok kiskorúakkal szembeni eljárásainak
törvényességi felügyelete. 

(2) Az or szá gos ha tás kö rû szer vek ál tal irá nyí tott in téz -
mé nyek nél a fel ügye le tet a Leg fõbb Ügyész ség Gyer mek-
és If jú ság vé del mi Ön ál ló Osz tá lya  – a fõ ügyész sé gek
szük ség sze rin ti bevonásával – látja el.

20. §

(1) A sza bály sér té si tény ál lást meg va ló sí tó fi a tal ko rú ak
és gyer mek ko rú ak ügyé ben a fi a tal ko rú ak ügyé sze kü lö -
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nös gond dal vizs gál ja a spe ci á lis sza bá lyok ér vé nye sü lé -
sét, va la mint, azt hogy a sza bály sér té si ha tó ság in do kolt
eset ben kez de mé nyez te-e az el já rás alá vont vé de lem be
vé te lét, vagy annak érdekében  szükséges egyéb in téz ke -
dést. 

(2) A fi a tal ko rú ak ügyé sze fel ügye li a sza bály sér té sek -
rõl szó ló 1999. évi LXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Sztv.)
146. §-ában meg ha tá ro zott gyer mek kel kol du lás sza bály -
sér té se, va la mint az egyes sza bály sér té sek rõl szó ló
218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let 141. §-a alap ján, a
köz ok ta tá si tör vény ben meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek
meg sze gé se mi att in dult sza bály sér té si el já rá sok tör vé -
nyes sé gét, a sza bály sér té si fe le lõs ség re vo nást kö ve tõ
büntetõeljárás kezdeményezését vagy a gyermekvédelmi
intézkedés megtételét. 

(3) A fi a tal ko rú ak el len in dult sza bály sér té si el já rás ban
az Sztv. 78. §-ának (4) be kez dé sé ben, 86. §-ának (1) be -
kez dé sé ben, va la mint 90. §-ának (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott fel ada to kat az il le té kes helyi ügyészségek lát -
ják el. 

(4) A fi a tal ko rú és a gyer mek ko rú ügyé ben a he lyi
ügyész ség az Sztv. 84. §-ának (3) be kez dé se alap ján hoz zá 
el ju tta tott ha tá ro za tot ha la dék ta la nul meg kül di a fi a tal -
korú ak ügyészének.

21. §

 (1) A fi a tal ko rú ak ügyé szé nek ha tás kö ré be tar to zik a
jog sza bály ter ve ze tek ész re vé te le zé se, ha a ter ve zet ki zá ró -
lag vagy dön tõ mér ték ben a gyer mek- és if jú ság vé del met
érintõ kérdést szabályoz. 

(2) Amennyi ben a ter ve zet más szak ág hoz tar to zó kér -
dést is érint, er re vo nat ko zó an a szak ág vé le mé nyét is be
kell szerezni.

22. §

A fi a tal ko rú ak ügyé sze tör vé nyes sé gi fel ügye le ti jog kö -
ré ben vizs gál ja

a) a Ma gyar Köz tár sa ság tör vé nye i ben a gyer me kek ré -
szé re biz to sí tott jo gok ér vé nye sü lé sét;

b) a Gyvt.-ben és an nak vég re haj tá sá ról szó ló 149/1997. 
(IX. 10.) Korm. ren de let ben fog lal tak ér vé nye sü lé sét;

c) az egyes bün te tõ jog sza bá lyok bün te tõ el já rá son kí vü -
li vég re haj tá sá nak tör vé nyes sé gét, kü lö nö sen a párt fo gó
fel ügye let és a vé de lem be vé te li el já rá sok le foly ta tá sát. 

23. §

(1) A fi a tal ko rú ak ügyé sze az ügyé szi tör vé nyes sé gi fel -
ügye le ti szak ági alap uta sí tás alap ján vizs gá lat tar tá sát is
kez de mé nyez he ti. 

(2) A köz vet le nül mi nisz té ri u mi fel ügye let alá tar to zó
in téz mé nyek ese tén a vizs gá lat kez de mé nye zé sé re is a

Leg fõbb Ügyész ség Gyer mek- és If jú ság vé del mi Ön ál ló
Osz tá lya jo go sult. 

(3) Az ügyé szi óvás el uta sí tá sa ese tén – ha en nek in do ka 
fenn áll – a fi a tal ko rú ak ügyé sze pert in dít a bí ró ság elõtt,
és a per ben kép vi se li az ügyé szi ál lás pon tot. A per in dí tás -
ról a ke re set le vél fel ter jesz té sé vel tá jé koz tat ja a Leg fõbb
Ügyész ség Gyer mek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályát. 

24. §

(1) A kis ko rú ak ér de ké ben a 19. §-ban meg ha tá ro zott
el já rá sok kal kap cso lat ban be nyúj tott tör vé nyes sé gi ké rel -
mek, köz ér de kû be je len té sek és pa na szok ki vizs gá lá sa és a 
szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le a fiatalkorúak ügyé szé -
nek hatáskörébe tartozik.

(2) A fel ügye le ti tör vé nyes sé gi ké rel met, amennyi ben a
fõ ügyész ség me ga la po zat lan nak tart ja, el bí rá lás vé gett az
ügy ira ta i val együtt fel ter jesz ti a Leg fõbb Ügyész ség
Gyer mek- és If jú ság vé del mi Önálló Osztályához. 

(3) A fi a tal ko rú ak ügyé sze rend sze re sen, de leg alább
éven te meg vizs gál ja a gyám hi va ta lok gyer mek tar tás díj ál -
lam ál ta li meg elõ le ge zé se tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta i nak 
tör vé nyes sé gét, meg ál la pít ja, hogy az ügy ben fel me rül-e
gyer mek vé del mi in téz ke dés szük sé ges sé ge, to váb bá, hogy 
az intézkedést a gyámhivatal kezdeményezte-e. 

(4) A he lyi ügyész sé gek a gyám hi va ta lok fen ti ha tá ro -
za ta it ab ból a szem pont ból vizs gál ják, hogy fenn áll-e
 bûncselekmény gya nú ja; amennyi ben igen, bün te tõ el já rás
meg in dí tá sa iránt intézkednek. 

25. §

A fi a tal ko rú ak ügyé sze együtt mû kö dik a gyer mek- és
if jú ság vé de lem ben ér de kelt szer vek kel. Az együtt mû kö -
dés ke re té ben a bûn ül dö zé si és vizs gá la ti ta pasz ta la ta i val,
sa já tos ügyé szi esz kö ze i vel elõ se gí ti a kis ko rú ak ve szé -
lyez te tett sé gé nek és bû nö zé sé nek megelõzését, valamint
törvényes jogaik érvényesítését. 

HATODIK RÉSZ

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. §

(1) Az uta sí tás ne gye dik és ötö dik ré szé ben meg ha tá ro -
zott fel ada to kat – az uta sí tás sze rint köz vet le nül a Leg fõbb 
Ügyész ség, va la mint a he lyi ügyész sé gek ha tás kö ré be tar -
to zó fel ada tok ki vé te lé vel – a me gyei (fõ vá ro si) fõ ügyész -
ség fiatalkorúak ügyésze látja el. 

(2) Ügyész nek a gyer mek- és if jú ság vé del mi ügyé szi
fel ada tok kal tör té nõ meg bí zá sa elõtt a Leg fõbb Ügyész ség 
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Gyer mek- és If jú ság vé del mi Ön ál ló Osz tá lya ve ze tõ jé nek
véleményét be kell szerezni. 

27. §

Ez az uta sí tás 2003. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it a fo lya mat ban lé võ ügyek ben is al kal maz ni
kell. 

28. §

Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel ha tá lyát vesz ti a gyer -
mek- és if jú ság vé del mi ügyé szi szak fel ada tok el lá tá sá ról
szó ló, több ször mó do sí tott 11/1987. Legf. Ü. utasítás. 

Dr. Polt Pé ter s. k.,
leg fõbb ügyész
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dr. Lor do vics Lász ló Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei
fõ ügyész sé gi cso port ve ze tõ ügyész, hi va tal ve ze tõt a Nyír -
egy há zi Nyo mo zó Ügyészséghez, 

dr. Hor gos Fe renc Tol na me gyei fõ ügyész sé gi cso port -
ve ze tõ ügyész, hi va tal ve ze tõt a Szek szár di Nyo mo zó
Ügyészséghez, 

dr. Ba kucz Ár pád Vas me gyei fõ ügyész sé gi  csoport -
vezetõ ügyész, hi va tal ve ze tõt a Szom bat he lyi Nyo mo zó
Ügyészséghez, 

dr. Bics key Il di kó Veszp rém me gyei fõ ügyész sé gi cso -
port ve ze tõ ügyész, hi va tal ve ze tõt a Veszp ré mi Nyo mo zó
Ügyészséghez, 

dr. Kon dá kor An tal Za la me gyei fõ ügyész sé gi cso port -
ve ze tõ ügyész, hi va tal ve ze tõt a Za la eger sze gi Nyo mo zó
Ügyészséghez, 

egy ide jû leg ki ne vez te õket ve ze tõ ügyésszé;

dr. Ré vy né dr. Saj tos Zsu zsan na cím ze tes fõ ügyész sé gi
ügyész, bu da pes ti V. és XIII. ke rü le ti cso port ve ze tõ
ügyészt a Bu da pes ti Tör vé nyes sé gi Fel ügye le ti Ügyész -
ség hez, 

dr. Csik mák né dr. Da bi Má ria cím ze tes fel lebb vi te li fõ -
ügyész sé gi ügyész, fõ vá ro si fõ ügyész sé gi osz tály ve ze tõ
ügyészt, dr. Kon koly Csa ba fõ vá ro si fõ ügyész sé gi osz tály -
ve ze tõ ügyészt, dr. Tu ri And rás cím ze tes fel lebb vi te li fõ -
ügyész sé gi ügyész, fõ vá ro si fõ ügyész sé gi osz tály ve ze tõ
ügyészt a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez, 

dr. Hor váth Gá bor Pest me gyei fõ ügyész sé gi cso port -
ve ze tõ ügyészt a Pest vi dé ki Nyo mo zó Ügyész ség hez és 

egy ide jû leg ki ne vez te õket ve ze tõ-he lyet tes ügyésszé. 

Át he lye zé sek, meg bí zá sok

A leg fõbb ügyész át he lyez te

dr. Hu bay At ti la Bács-Kis kun me gyei fõ ügyész sé gi
ügyészt a Kecs ke mé ti Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Sztri ki nácz Nó ra Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei
fõ ügyész sé gi ügyészt a Mis kol ci Nyo mo zó Ügyész ség hez,

dr. Csi ky-Mé szá ros Ist ván Haj dú-Bi har me gyei fõ -
ügyész sé gi ügyészt a Deb re ce ni Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Zsil ka Lász ló Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei fõ -
ügyész sé gi ügyészt a Szol no ki Nyo mo zó Ügyész ség hez,
egy ide jû leg meg bíz ta õket a ve ze tõ-he lyet tes ügyé szi fel -
ada tok el lá tá sá val.  

Ki ren de lé sek, meg bí zá sok

A leg fõbb ügyész 

dr. Gáb ri el Já nos cím ze tes fõ ügyész sé gi ügyész, mb.
So mogy me gyei fõ ügyész sé gi cso port ve ze tõ ügyész, hi va -
tal ve ze tõ, nagy atá di vá ro si ve ze tõ ügyészt ki ren del te a Ka -
pos vá ri Nyo mo zó Ügyész ség re, egy ide jû leg megbízta a
ve ze tõ ügyészi;

dr. Ma tyók Já nos ka pos vá ri vá ro si ügyész sé gi ügyészt
ki ren del te a Ka pos vá ri Nyo mo zó Ügyész ség hez, egy ide -
jû leg meg bíz ta a ve ze tõ-he lyet tes ügyészi 
fel ada tok el lá tá sá val. 

Át he lye zé sek

A leg fõbb ügyész át he lyez te

dr. Mis ko czi Bar na köz pon ti nyo mo zó fõ ügyész sé gi
ügyészt a Leg fõbb Ügyész ség re leg fõbb ügyész sé gi ügyé -
szi;

dr. Kut ron Ka ta lin fõ vá ro si fõ ügyész sé gi cso port ve ze tõ 
ügyészt a Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség hez fõ ügyész -
sé gi ügyé szi,

dr. Po po vics Irén cím ze tes fõ ügyész sé gi ügyész, bu da -
pes ti V. és XIII. ke rü le ti ve ze tõ-he lyet tes ügyészt a Bu da -
pes ti Tör vé nyes sé gi Fel ügye le ti Ügyész ség hez ve ze tõ-he -
lyet tes ügyé szi;

dr. Ner pel Zsolt fõ vá ro si fõ ügyész sé gi cso port ve ze tõ
ügyészt a Bu da pes ti Nyo mo zó Ügyész ség hez he lyi
ügyész sé gi ügyé szi
mun ka kör be;
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dr. Gráf Krisz ti na, dr. He ge dûs Mó ni ka, dr. Ko vács
Ger gely Ákos, dr. Tol las Mó ni ka, dr. Tor nyai Pé ter fõ vá -
ro si fõ ügyész sé gi ügyé sze ket a Bu da pes ti Nyo mo zó
Ügyész ség hez,

dr. Ba ko nyi Má ria, dr. Im rei Já nos, dr. Káp lár Pé ter
Ba ra nya me gyei fõ ügyész sé gi ügyé sze ket a Pé csi  Nyo -
mozó Ügyész ség hez, 

dr. Ba lázs né dr. Ju hász Il di kó, dr. Ben czé né dr. Ber -
náth-Var ga Edit Bács-Kis kun me gyei fõ ügyész sé gi ügyé -
sze ket a Kecs ke mé ti Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Nagy At ti la Bé kés me gyei fõ ügyész sé gi ügyészt a
Gyu lai Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Bo holy Zsolt, dr. Dé zsi Fe renc, dr. Fo dor Lász ló, dr. 
Kis mar to ni Sza bolcs, dr. Kra usz Krisz ti na Ad ri enn Bor -
sod-Aba új-Zemp lén me gyei fõ ügyész sé gi ügyé sze ket a
Mis kol ci Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Heff ner Gá bor, dr. Mán do ki Ta más, dr. Pig nicz ki
Jó zsef, dr. Tö rök-Ber ta Lász ló Csong rád me gyei fõ -
ügyész sé gi ügyé sze ket a Sze ge di Nyo mo zó Ügyész ség -
hez, 

dr. Tóth Ist ván La jos Fej ér me gyei fõ ügyész sé gi
ügyészt a Szé kes fe hér vá ri Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Csor ba Ju dit, dr. Gomb ár Sán dor, dr. Rádly Zol tán
Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei fõ ügyész sé gi ügyé sze ket a
Gyõ ri Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Gön czi Sán dor, dr. Had há zi Sán dor, dr. Sza bó Pé -
ter, dr. Ta kács Kál mán, dr. Var ga Zsolt Haj dú-Bi har me -
gyei fõ ügyész sé gi ügyé sze ket a Deb re ce ni Nyo mo zó
Ügyész ség hez, 

dr. Ko csis Csa ba He ves me gyei fõ ügyész sé gi ügyészt
az Eg ri Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Te nye ri Be á ta, dr. Tom bor Bé la, dr. Vá czi Ist ván
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei fõ ügyész sé gi ügyé sze ket a 
Szol no ki Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

An dir kó né dr. Kon dor Ju dit Ko má rom-Esz ter gom
 megyei fõ ügyész sé gi ügyészt a Ta ta bá nyai Nyo mo zó
Ügyész ség hez, 

dr. Ker tész Já nos Nóg rád me gyei fõ ügyész sé gi ügyészt
a Sal gó tar já ni Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Ad or ján Ba lázs, dr. An ge li Éva, dr. Ko vács Im re, dr.
Ra gó Er nõ Pest me gyei fõ ügyész sé gi ügyé sze ket a Pest vi -
dé ki Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Mol nár Fe renc So mogy me gyei fõ ügyész sé gi
ügyészt a Ka pos vá ri Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Hercz ku né dr. Gon dos Zsu zsan na, dr. Kap ta Ká roly, 
dr. Kó ka Gá bor, dr. Martyn Ró bert, dr. Már ton Anett, dr.
Vin czicz ki Im re Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei fõ -
ügyész sé gi ügyé sze ket a Nyír egy há zi Nyo mo zó Ügyész -
ség hez, 

dr. Kri zsán Ist ván Tol na me gyei fõ ügyész sé gi ügyészt a 
Szek szár di Nyo mo zó Ügyész ség hez,

dr. Ber ko vics And rea Vas me gyei fõ ügyész sé gi ügyészt
a Szom bat he lyi Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Hor váth Ri chárd, dr. Uj vá ri Lász ló Veszp rém me -
gyei fõ ügyész sé gi ügyé sze ket a Veszp ré mi Nyo mo zó
Ügyész ség hez,

dr. Ján ky Ju dit Za la me gyei fõ ügyész sé gi ügyészt a
 Zalaegerszegi Nyo mo zó Ügyész ség hez,

dr. Hu szár Ta más, dr. Kiss Ár pád, dr. Ko vács At ti la, dr.
Mé szá ros Eni kõ, dr. Sza kál las Ol ga, dr. Ta má si Gá bor fõ -
vá ro si fõ ügyész sé gi tit ká ro kat a Bu da pes ti Nyo mo zó
Ügyész ség hez, 

Bo kor né dr. Ko tán Tün de Bor sod-Aba új-Zemp lén me -
gyei fõ ügyész sé gi tit kárt a Mis kol ci Nyo mo zó Ügyész ség -
hez, 

dr. Ko mó czi-Kiss An ge li ka He ves me gyei fõ ügyész sé gi
tit kárt az Eg ri Nyo mo zó Ügyész ség hez,

Ad or ján György, Cser nus né dr. Vá nyik Ka ta lin, Dé vé -
nyi Ró bert, dr. He té nyi Gá bor An tal, dr. Ju hász Má ria,
Pro kopp Fe renc, Su gár Mar git fõ ta ná csos, dr. Tí már
 Petra Má ria fõ vá ro si fõ ügyész sé gi nyo mo zó kat a Bu da -
pes ti Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

Lang Jó zsef Ba ra nya me gyei fõ ügyész sé gi nyo mo zót a
Pé csi Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

Mi hál ka Szi lárd Bé kés me gyei fõ ügyész sé gi nyo mo zót
a Gyu lai Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. Rácz And rás, Nagy Ist ván Ko má rom-Esz ter gom me -
gyei fõ ügyész sé gi nyo mo zó kat a Ta ta bá nyai Nyo mo zó
Ügyész ség hez, 

Lo pa tovsz ki De zsõ Nóg rád me gyei fõ ügyész sé gi nyo -
mo zót a Sal gó tar já ni Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

Bu da há zy At ti la An tal, dr. Fe hér Sza bolcs, Hor váth
Gab ri el la Má ria, dr. Ste i ner Gá bor, dr. Tóth And rás Pest
me gyei fõ ügyész sé gi nyo mo zó kat a Pest vi dé ki Nyo mo zó
Ügyész ség hez, 

dr. Er dõs Ani ta Zsu zsan na, dr. Rá kos fal vi Ri ta Bet ti na
So mogy me gyei fõ ügyész sé gi nyo mo zó kat a Ka pos vá ri
Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

Bor já di Ist ván Tol na me gyei fõ ügyész sé gi nyo mo zót a
Szek szár di Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

Csó ka Já nos Vas me gyei fõ ügyész sé gi nyo mo zót a
Szom bat he lyi Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

dr. He ren di Ad ri enn Veszp rém me gyei fõ ügyész sé gi
nyo mo zót a Veszp ré mi Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

Ko vács Ist ván, Pár tos Ist ván Za la me gyei fõ ügyész sé gi
nyo mo zó kat a Za la eger sze gi Nyo mo zó Ügyész ség hez, 

Ra wel hof fer An tal fõ vá ro si fõ ügyész sé gi ügy in té zõt a
Bu da pes ti Nyo mo zó Ügyész ség hez,

Kiss Lász ló leg fõbb ügyész sé gi gép ko csi ve ze tõt a Gaz -
da sá gi Fõ igaz ga tó ság ról a Ka bi net iro dá ba. 

Át he lyez te 

a Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei fõ ügyész 

dr. Bar kó Ta más mis kol ci vá ro si ügyész sé gi ügyészt a
Mis kol ci Nyo mo zó Ügyész ség hez, 
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a Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei fõ ügyész 

dr. Sá vel Krisz ti na nyír egy há zi vá ro si ügyész sé gi
ügyészt a Nyír egy há zi Nyo mo zó Ügyész ség hez,

a Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei fõ ügyész 

Schwarcz né dr. Gu lyás Már ta szol no ki vá ro si ügyész -
sé gi tit kárt a Szol no ki Nyo mo zó Ügyész ség hez. 

Szol gá la ti vi szony meg szû né sek

Szol gá la ti vi szo nya meg szûnt 

dr. Bó dog Já nos cím ze tes fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi
ügyész, Bács-Kis kun me gyei fõ ügyész-he lyet tes nek, 

dr. Pa nyi Bé lá né Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei fõ -
ügyész sé gi osz tály ve ze tõ ügyésznek, 

dr. Tu ro po li Ti bor cím ze tes fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi
ügyész, Za la me gyei fõ ügyész sé gi cso port ve ze tõ ügyész -
nek, 

dr. Mis kol czi Lász ló a Fõ vá ro si Fel lebb vi te li Fõ ügyész -
sé gen szol gá la tot tel je sí tõ leg fõbb ügyész sé gi ta ná csos,
leg fõbb ügyész sé gi csoportvezetõ ügyésznek, 

dr. Kár pá ti Ka ta lin a Sze ge di Vá ro si Ügyész sé gen
 szolgálatot tel je sí tõ cím ze tes fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi
ügyész nek, 

dr. Tüs ke Gá bor bu da pes ti ke rü le ti ügyész sé gi tit kár -
nak, 

dr. Gál At ti la And rás bu da pes ti ke rü le ti ügyész sé gi fo -
gal ma zó nak, 

dr. Bó dis Jó zsef fõ vá ro si fõ ügyész sé gi nyo mo zó nak. 

Ha lá lo zás

Lõ rik Bo na ven tu rá né ny. fõ vá ro si fõ ügyész sé gi fõ elõ -
adó éle té nek 87. évé ben, 2005. de cem ber 11. napján
elhunyt.

Az ügyé szi szer ve zet sa ját ha lott ja ként te met tet te el. 

Iga zol vá nyok ér vény te le ní té se

Dr. Nagy Ti bor leg fõbb ügyész sé gi mb. fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet tes ügyész el ve szí tett 011008, valamint 

Skul té ti Ist ván né Pest me gyei fõ ügyész sé gi ír nok el tu -
laj do ní tott 120821 sor szá mú szol gá la ti iga zol vá nyát a
Leg fõbb Ügyész ség Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz -
ga tá si Fõ osz tá lya ér vény te le ní tet te.
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Tá jé koz ta tó
a la kás épí té si alap 2005. évi fel hasz ná lá sá ról

A Leg fõbb Ügyész ség La kás bi zott sá ga 2005-ben 75 ka -
mat men tes mun kál ta tói köl csön irán ti ké rel met bí rált el,
22%-kal ke ve seb bet, mint 2004-ben.

A fo lyó sít ha tó összeg fel sõ ha tá ra 2005-ben emel ke dett.
A La kás bi zott ság 69 ké re lem nek adott helyt, eb bõl 5 ké -

re lem elõ ze tes ál lás fog la lás ra irá nyult. 6 ké rel met kel lett
el uta sí ta ni. En nek oka több nyi re az volt, hogy a ké re lem

nem fe lelt meg a vo nat ko zó leg fõbb ügyé szi utasításban
foglaltaknak. 

Az egy fõ re ju tó összeg 671.025 Ft, az emel ke dés
2004-hez ké pest 5.071 Ft, ami a la kás árak is me re té ben
még min dig rend kí vül csekély.

A mun kál ta tói köl csön ben ré sze sí tet tek szá mát szer ve -
ze ti egy sé gek sze rin ti bon tás ban a mel lék let tartalmazza.

Sze mély ügyi, To vább kép zé si
és Igaz ga tá si Fõ osz tály

Lakásszerzési támogatásban részesült dolgozók

Ügyész sé gek fõ ál lá sú dol go zók szá ma
eb bõl köl csön

fõ fo rint át lag

Ügyész sé gek össze sen 3 861 64 42 945 600 671 025

Leg fõbb Ügyész ség 369 4 2 089 800 522 450

Te rü le ti Ügyész sé gek 3 492 60 40 855 800 680 930



Ügyész sé gek fõ ál lá sú dol go zók szá ma
eb bõl köl csön

fõ fo rint át lag

Fõ vá ro si Fel lebb vi te li Fõü. 26 0 0

Sze ge di Fel lebb vi te li Fõü. 17 0 0

Pé csi Fel lebb vi te li Fõü. 14 0 0

Deb re ce ni Fel lebb vi te li Fõü. 21 2 1 195 400 597 700

Gyõ ri Fel lebb vi te li Fõü. 14 0 0

Fõ vá ros 722 14 8 985 400 641 814

Ba ra nya 134 1 600 000 600 000

Bács-Kis kun 179 1 645 400 645 400

Bé kés 122 3 2 445 400 815 133

Bor sod-Aba új-Zemp lén 250 2 1 595 400 797 700

Csong rád 149 6 4 849 700 808 283

Fej ér 100 0 0

Gyõr-Mo son-Sop ron 119 2 1 613 400 806 700

Haj dú-Bi har 196 4 2 613 500 653 375

He ves 114 0 0

Jász-Nagy kun-Szol nok 140 5 2 800 000 560 000

Ko má rom-Esz ter gom 101 1 645 400 645 400

Nóg rád 77 1 480 000 480 000

Pest 295 11 7 296 900 663 355

So mogy 135 0 0

Sza bolcs-Szat már-Be reg 185 6 4 121 800 686 967

Tol na 91 0 0

Vas 82 1 968 100 968 100

Veszp rém 105 0 0

Za la 104 0 0

OKRI 38 0 0

Ügyész sé gek és OKRI 3 899 64 42 945 600 671 025
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Tá jé koz ta tó
az Ügyész sé gi Nyug dí jas Ala pít vány

2005. évi te vé keny sé gé rõl

Az Ügyész sé gi Dol go zók Or szá gos Szak szer ve ze te
1990. no vem ber 22-én – 300 000 Ft-os törzs va gyon nal –
az zal a cél lal hoz ta lét re az Ügyész sé gi Nyug dí jas Ala pít -
ványt, hogy meg ha tá ro zott kör ben se gít se és tá mo gas sa a
rá szo ru ló nyug dí ja sa in kat.

Az ala pít vány a meg nö ve ke dett se gély ké rõ igé nyek nek
az ügyész sé gi dol go zók köz vet len se gít sé ge nél kül nem
tud na ele get ten ni.

Kö szö net és há la ezért az ügyész ség va la mennyi dol go -
zó já nak, akik sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át év rõl-év re
az Ügyész sé gi Nyug dí jas Ala pít vány ja vá ra aján lot ták fel.

1997-óta le het sé ges a sze mé lyi jö ve de lem adó má so dik
1%-ának az Ügyész sé gi Nyug dí jas Ala pít vány ja vá ra  tör -
ténõ át uta lá sa, így az ügyész sé gi al kal ma zot tak

– 1997-ben 1 750 593 Ft-ot,
– 1998-ban 1 655 534 Ft-ot,
– 1999-ben 2 373 222 Ft-ot,
– 2000-ben 2 510 320 Ft-ot,
– 2001-ben 2 596 636 Ft-ot,



– 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 

aján lot tak fel.

Nyug dí ja sa ink kö zül a 2005. év ben 107 sze mély kért és
ka pott se gélyt, akik ré szé re a ku ra tó ri um 2 786 000 Ft-ot
sza va zott meg és utalt ki.

An nak el le né re, hogy 1997-tõl fo lya ma to san emel ke -
dett a ren del ke zés re ál ló összeg, az egyes ké rel me zõk ré -
szé re a se gély össze gét nem tud tuk fo lya ma to san emel ni.
Ugyan is míg 1997-ben 33, ad dig 2005-ben 107 ké re lem
ér ke zett. 

Az egyes me gyék ben élõ nyug dí ja sa ink kö zül a ké rel -
me zõk szá ma vi szony lag na gyobb el té rést mu tat. Egyes
me gyék bõl rend sze re sen 6-14 ké re lem ér ke zik, de van
több olyan me gye, ahon nan az ala pít vány meg ala ku lá sa
(1991) óta a mai na pig 2-3 ké rel met ter jesz tet tek elõ. Fel -
té te lez he tõ en az utóbb em lí tett me gyék ben a  nyugdíja -
saink ezt a le he tõ sé get nem is me rik. Vi szont több olyan
rend sze re sen ké rel met elõ ter jesz tett nyug dí jas is van, akik
éven ként két szer is kér nek és kap nak is se gélyt. 

Je len leg az egy szám lán kon 3.300.000 Ft áll ren del ke -
zés re – ka ma to zó kincs tár jegy ben, il let ve ka ma to zó dis -
cont jegy ben be fek tet ve – és eb bõl 2006. má ju sá ban, il let -
ve no vem be ré ben tud juk a se gély irán ti ké rel mek össze gét
meg ál la pí ta ni.

Tisz te let tel kér jük, hogy a ko ráb ban em lí tett cé lok ma -
ra dék ta lan ér vé nye sü lé se ér de ké ben az ügyész sé gi  dol -
gozók a 2006. évi sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1%-át az
Ügyész sé gi Nyug dí jas Ala pít vány ja vá ra ajánl ják fel,
mely re szí ves együtt mû kö dé sét és tá mo ga tá sát kö szön jük.

Az Ügyész sé gi Nyug dí jas Ala pít vány adó szá ma:
19663753-1-41

Bu da pest, 2006. ja nu ár 17.

Dr. Bics key Il di kó s. k., Dr. Schwarcz La jos s. k.,
az ÜDOSZ el nö ke a Ku ra tó ri um el nö ke

Pá lyá za ti fel hí vás
ügyé szi ál lá sok be töl té sé re

A Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé sze az ügyész sé gi
szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl szó ló 
1994. évi LXXX. tör vény (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) be kez -
dé se és 16. §-ának (4) be kez dé se alap ján

pá lyá za tot hir det

– a Za la Me gyei Fõ ügyész ség re nyo mo zás fel ügye le ti
fõ ügyész sé gi cso port ve ze tõ ügyészi,

– a Ta ta bá nyai Vá ro si Ügyész ség re gyer mek- és if jú -
ság vé del mi cso port ve ze tõ ügyészi,

– a Ta ta bá nyai Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági
ügyészi,

– a Ka pos vá ri Nyo mo zó Ügyész ség re ve ze tõ ügyé szi,
– az Eg ri Nyo mo zó Ügyész ség re ügyé szi,
– a Bu da ör si Vá ro si ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági

ügyészi és
– bu da pes ti ke rü le ti ügyész ség re – vál to zó szol gá la ti

hely re – bün te tõ jo gi szakági ügyé szi

ál lás hely be töl té sé re.

Az ügyész ki ne ve zé sé nek ál ta lá nos fel té te le it az Üsztv.
14–14/C. §-ai ál la pít ják meg.

A Za la Me gyei Fõ ügyész ség cso port ve ze tõ ügyé szi ál -
lás he lyé re va ló ki ne ve zés fel té te le, hogy a pá lyá zó öt éves
bün te tõ jo gi ügyé szi gyakorlattal rendelkezzen.

A Ta ta bá nyai Vá ro si Ügyész ség gyer mek- és if jú ság vé -
del mi cso port ve ze tõ ügyé szi ál lás he lyé re va ló ki ne ve zés
fel té te le, hogy a je lölt a bün te tõ jo gi szak te rü le ten szer zett
ügyészségi gyakorlattal bírjon.

A Ta ta bá nyai Vá ro si Ügyész ség bün te tõ jo gi szak ági
ügyé szi ál lás he lyé re va ló ki ne ve zés fel té te le az ügyész sé gi 
titkári gyakorlat.

A Ka pos vá ri Nyo mo zó Ügyész ség ve ze tõ ügyé szi és az
Eg ri Nyo mo zó Ügyész ség ügyé szi ál lás he lye i re va ló ki ne -
ve zés fel té te le, hogy a je lölt já rul jon hoz zá nem zet biz ton -
sá gi ellenõrzéséhez.

A Ka pos vá ri Nyo mo zó Ügyész ség ve ze tõ ügyé szi ál lás -
he lyé re a ki ne ve zés to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá zó leg -
alább öt éves bün te tõ jo gi szak ági gya kor lat tal ren del kez -
zen. Elõnyt je lent az ügyész sé gi nyo mo zás ban és nyo mo -
zás felügyeletben szerzett gyakorlat.

Az Eg ri Nyo mo zó Ügyész ség ügyé szi ál lás he lyé re a ki -
ne ve zés to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá zó leg alább há rom
éves bün te tõjo gi ügyé szi gya kor lat tal bír jon.

A Bu da ör si Vá ro si Ügyész ség bün te tõ jo gi ügyé szi ál -
lás he lyé re va ló ki ne ve zés fel té te le, hogy a pá lyá zó leg -
alább egy éves bün te tõ jo gi szak ág ban le töl tött ügyész sé gi
tit ká ri gyakorlattal rendelkezzen.

Bu da pes ti ke rü le ti ügyész ség bün te tõ jo gi ügyé szi ál lás -
he lyé re a ki ne ve zés fel té te le, hogy a pá lyá zó ügyész sé gi
tit ká ri gyakorlattal rendelkezzen.

Az ügyész nem le het tag ja párt nak és po li ti kai te vé -
keny sé get sem foly tat hat.

A nem ügyész pá lyá zót a leg fõbb ügyész el sõ al ka lom -
mal – az Üsztv. 14. §-ának (4) be kez dé sé ben írt  feltéte -
lektõl füg gõ en – há rom év re vagy ha tá ro zat lan idõ re  ne -
vezi ki.

Az ügyész já ran dó sá gá ra az Üsztv. ren del ke zé sei vo nat -
koz nak.

A pá lyá zat kel lé kei: a leg fon to sabb sze mé lyi ada to kat,
szak mai élet utat be mu ta tó fény ké pes ön élet rajz, az elõ írt
ké pe sí té si és – a bün tet len elõ élet, va la mint a vá lasz tó jog
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ki vé te lé vel – az egyéb kö ve tel mé nyek nek meg fe le lést iga -
zo ló ok ira tok, vagy azok hi te les má so la tai.

A nem ügyész pá lyá zó nak kü lön íven egy olyan nyi lat -
ko za tot is mel lé kel nie kell, amely ben vá lasz tó jo gá nak
meg lé té re hi vat ko zik, va la mint ki je len ti, hogy nem áll leg -
sú lyo sabb fe gyel mi bün te tés ha tá lya alatt, to váb bá hoz zá -
já rul a bûn ügyi nyil ván tar tást ve ze tõ szerv meg ke re sé sé -
hez és a nyil ván tar tás tel jes kö ré re vo nat ko zó adat szol gál -
ta tás hoz, va la mint a pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat el vég zé -
sé hez, eb ben tu do má sul ve szi egész ség ügyi és sze mé lyes
ada ta i nak ke ze lé sét és vál lal ja a vizs gá la ti költ sé gek meg -
elõ le ge zé sét.

A pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat költ sé ge a pá lyá zót ter -
he li, ha ki ne ve zé sé re nem ke rül sor.

A nem ügyész sé gi al kal ma zott pá lyá za tá hoz mel lé kel ni
kell a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé hez va ló hoz zá já ru lá sát,
mely ben ar ról is nyi lat ko zik, hogy a sze mé lyes ada ta it tar -
tal ma zó adat hor do zót ered mény te len pá lyá zat ese tén
vissza ké ri, vagy hoz zá já rul azok to váb bi pá lyá za tok so rán
va ló fel hasz ná lá sá hoz.

Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról szó ló 2005.
évi XC. tör vény ren del ke zé se ér tel mé ben a Leg fõbb
Ügyész ség a hon lap ján köz zé te szi az ál ta la ki írt pá lyá za -
tok szak mai le írá sát, azok eredményeit és indokolásukat.

A nem ügyész és a nem ügyész sé gi tit kár pá lyá zó nak
nyi lat koz nia kell ar ra vo nat ko zó an is, hogy az ügyész sé gi
szol gá la ti vi szony lé te sí té se kor az Üsztv. 94/B. §-a alap ján 
– az elõ ír tak nak meg fe le lõ en – va gyonnyi lat ko za tot tesz.

Az ügyész sé gi al kal ma zot tak nak a pá lyá zat ban nem
kell sze re pel tet ni, il le tõ leg nem kell csa tol ni mind azt, amit
a sze mé lyi nyil ván tar tás tartalmaz.

A pá lyá za to kat az il le té kes ügyé szi ta nács vé le mé nye zi.
A ki ne ve zés rõl a leg fõbb ügyész dönt.

A pá lyá za tok nak
– a Za la Me gyei Fõ ügyész ség cso port ve ze tõ ügyé szi ál -

lás he lye ese té ben a Za la Me gyei Fõ ügyész ség re (8900 Za -
la eger szeg, Jó kai u. 2.) 2006. már ci us 10-én 15 óráig,

– a Ta ta bá nyai Vá ro si Ügyész ség cso port ve ze tõ ügyé szi 
és bün te tõ jo gi ügyé szi ál lás he lyei ese té ben a Ko má -
rom-Esz ter gom Me gyei Fõ ügyész ség re (2800 Ta ta bá nya,
Nép ház u. 6.) 2006. március 14-én 15 óráig,

– a Ka pos vá ri Nyo mo zó Ügyész ség ve ze tõ ügyé szi ál -
lás he lye ese té ben a So mogy Me gyei Fõ ügyész ség re (7400
Ka pos vár, Baj csy-Zsilinszky u. 3.) 2006. már ci us 31-én
15 óráig,

– az Eg ri Nyo mo zó Ügyész ség ügyé szi ál lás he lye ese té -
ben a He ves Me gyei Fõ ügyész ség re (3300 Eger, Bar kó czy 
u. 1.) 2006. már ci us 16-án 15 óráig, 

– a Bu da ör si Vá ro si Ügyész ség ügyé szi ál lás he lye ese -
té ben a Pest Me gyei Fõ ügyész ség re (1064 Bu da pest, Vö -
rös marty u. 34/A) 2006. már ci us 20-án 15 óráig és

– bu da pes ti ke rü le ti ügyész ség ügyé szi ál lás he lye ese té -
ben a Fõ vá ro si Fõ ügyész ség re (1054 Bu da pest, Aka dé mia
u. 13.) 2006. már ci us 10-én 15 órá ig
kell be ér kez ni ük.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a je lent ke zõ ket a pá lyá za ti ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ hat van na pon belül értesítjük.

Sze mély ügyi, To vább kép zé si
és Igaz ga tá si Fõ osz tály
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A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Miks An tal
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.). A ki adá sért fe le lõs: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.;
1394 Bu da pest 62., Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó, il let ve meg ren del he tõ a ki adó (Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. sz. alat ti) köz löny bolt já ban (te le -
fon/fax: 267-2780), vagy a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.:
321-5971, fax: 321-5275), il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 5796 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 575 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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