A 2021. november 1-jén hatályos irányító intézkedések
jegyzéke1
Legfőbb ügyészi utasítások
11/1991. Legf. Ü. utasítás egyes legfőbb ügyészi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről
7/1992. Legf. Ü. utasítás a büntetőjogi szakág számítástechnikai
bázisú ügyvitelének bevezetéséről
Mód.:

7/1993.
2/2003.
6/2004.
1/2010.

Legf. Ü. ut.
(ÜK. 2.) LÜ ut.
(ÜK. 4.) LÜ ut.
(ÜK. 1.) LÜ ut.

7/2002. (ÜK. 8.) LÜ utasítás az ügyészi szervek, illetőleg az OKRI
szakmai
alapfeladata
keretében
végzett
szellemi
tevékenységre vonatkozó szolgáltatás jellegű szerződéskötés feltételeiről
22/2003. (ÜK. 11.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészségének
átfogó biztonsági koncepciójáról
26/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a számítógépes igazgatási ügyvitelről
Mód.:

1/2010. (ÜK. 1.) LÜ ut.

1/2005. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége
informatikai biztonsági politikájáról
3/2005. (ÜK. 2.) LÜ utasítás a magánjogi és közigazgatási jogi szakág
számítástechnikai
bázisú
ügyviteli
rendszerének
bevezetéséről
Mód.:

9/2008. (ÜK. 6.) LÜ ut.

14/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a Magyar Ügyészképző Központról
Mód.: 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ ut.
7/2008. (ÜK. 4.) LÜ ut.
12/2012. (VI. 8.) LÜ ut.
10/2006. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben lezajlott
törvénytelenségek áldozatai emlékének megörökítéséről
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A jegyzék tájékoztatásul – dőlt betűvel – a módosító irányító intézkedéseket is
tartalmazza.
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10/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a jogi képviselettel kapcsolatos ügyészi
feladatokról
Mód.:

8/2010. (ÜK. 9.) LÜ ut.
13/2016. (XII. 16.) LÜ ut.
4/2017. (IV. 6.) LÜ ut.
11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.

16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a Vádképviseleti Informatikai Rendszer bevezetéséről
6/2008.

(ÜK. 4.) LÜ utasítás a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről
Mód.: 10/2010. (ÜK. 10.) LÜ ut.
29/2017. (XII. 28.) LÜ ut.

8/2008.

(ÜK. 6.) LÜ utasítás a jogi képviseleti szakterület
számítástechnikai
bázisú
ügyviteli
rendszerének
bevezetéséről

6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfőbb Ügyészség egyes gazdálkodási
szabályairól
Mód.: 11/2010. (ÜK. 11.) LÜ ut.
11/2012. (IV. 5.) LÜ ut.
26/2013. (XII. 21.) LÜ ut.
23/2019. (XII. 23.) LÜ ut.
6/2020. (IV. 10.) LÜ ut.
12/2021. (X. 21.) LÜ ut.
21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás az ügyészségek illetékességi
területéről
Mód.: 12/2012. (VI. 8.) LÜ ut.
5/2013. (IV. 11. ) LÜ ut.
14/2013. (VII. 12.) LÜ ut.
16/2013. (VIII. 1.) LÜ ut.
20/2013. (IX. 30.) LÜ ut.
10/2014. (VI. 20.) LÜ ut.
13/2015. (X. 21.) LÜ ut.
14/2016. (XII. 16.) LÜ ut.
23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.
19/2019. (XII. 13.) LÜ ut.
22/2011. (XII. 27.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak
szolgálati igazolványáról
Mód.:

6/2013. (IV. 24.) LÜ ut.
10/2015. (VI. 29.) LÜ. ut.
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23/2011. (XII. 27.) LÜ
igazolványáról

utasítás

a

nyugalmazott

ügyészek

Mód.: 11/2019. (VI. 6.) LÜ ut.
3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól
Mód.: 22/2013. (X. 31.) LÜ ut.
12/2014. (VI. 30.) LÜ ut.
3/2017. (II. 21.) LÜ ut.
24/2017. (XII. 20.) LÜ ut.
1/2018. (I. 18.) LÜ ut.
19/2020. (XII. 18.) LÜ ut.
4/2012. (I. 6.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak jogállásával
kapcsolatos egyes kérdésekről
Mód.: 15/2012. (VI. 29.) LÜ ut.
24/2012. (XI. 16.) LÜ ut.
27/2012. (XII. 21.) LÜ ut.
8/2013. (V. 17.) LÜ ut.
4/2014. (II. 21.) LÜ ut.
4/2015. (III. 18.) LÜ ut.
9/2015. (VI. 19.) LÜ ut.
12/2016. (XI. 10.) LÜ ut.
16/2016. (XII. 22.) LÜ ut.
7/2017. (VI. 15.) LÜ ut.
18/2017. (VIII. 25.) LÜ ut.
22/2017. (X. 31.) LÜ ut.
23/2017. (XII. 13.) LÜ ut.
23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.
2/2019. (I. 24.) LÜ ut.
18/2019. (XII. 13.) LÜ ut.
7/2020. (IV. 30.) LÜ ut.
16/2020. (IX. 30.) LÜ ut.
8/2021. (VIII. 31.) LÜ ut.
7/2012. (I. 27.) LÜ utasítás az Országos Kriminológiai Intézet
kutatóinak követelményrendszeréről és pótlékáról
Mód.: 16/2017. (VIII. 25.) LÜ ut.
12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről és
működéséről
Mód.: 18/2012. (VIII. 24.) LÜ ut.
20/2012. (X. 24.) LÜ ut.
3/2013. (II. 28.) LÜ ut.
5/2013. (IV. 11.) LÜ ut.
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9/2013. (V. 17.) LÜ ut.
12/2013. (VI. 28.) LÜ ut.
15/2013. (VIII. 1.) LÜ ut.
20/2013. (IX. 30.) LÜ ut.
25/2013. (XI. 22.) LÜ ut.
3/2014. (II. 21.) LÜ ut.
10/2014. (VI. 20.) LÜ ut.
13/2014. (VII. 11.) LÜ ut.
5/2015. (IV. 24.) LÜ ut.
13/2015. (X. 21.) LÜ ut.
16/2015. (XII. 17.) LÜ ut.
14/2016. (XII. 16.) LÜ ut.
2/2017. (II. 8.) LÜ ut.
4/2017. (IV. 6.) LÜ ut.
21/2017. (X. 31.) LÜ ut.
13/2018. (VI. 29.) LÜ ut.
22/2018. (XI. 28.) LÜ ut.
23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.
8/2019. (V. 23.) LÜ ut.
15/2019. (IX. 12.) LÜ ut.
19/2019. (XII. 13.) LÜ ut.
3/2020. (II. 13.) LÜ ut.
6/2020. (IV. 10.) LÜ ut.
20/2020. (XII. 23.) LÜ ut.
8/2021. (VIII. 31.) LÜ ut.
12/2021. (X. 21.) LÜ ut.
13/2012. (VI. 15.) LÜ utasítás az Országos Kriminológiai Intézet
szervezetéről és működéséről
16/2012. (VII. 16.) LÜ utasítás a nemdohányzók védelméről
Mód.:

1/2017. (I. 18.) LÜ ut.

22/2012. (XI. 13.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet fenntarthatósági
céljairól,
valamint
az
ügyészség
2011.
évi
környezetvédelemre kiható adatait feldolgozó fenntarthatósági jelentésében a 2012. és 2013. évre megfogalmazott
és teljesítendő környezet- és költségkímélő intézkedéseiről
23/2012. (XI. 13.) LÜ utasítás az ügyészségi gépjármű- és menetlevél-nyilvántartó rendszer bevezetéséről
25/2012. (XI. 16.) LÜ utasítás az ügyészek továbbképzéséről
Mód.: 11/2014. (VI. 30.) LÜ ut.
2/2015. (II. 4.) LÜ ut.
20/2017. (IX. 22.) LÜ ut.
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1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai Biztonsági
Szabályzatáról
Mód.: 18/2013. (VIII. 23.) LÜ ut.
14/2014. (VIII. 15.) LÜ ut.
13/2015. (X. 21.) LÜ ut.
10/2016. (VI. 30.) LÜ ut.
14/2018. (VII. 19.) LÜ ut.
21/2018. (XI. 20.) LÜ ut.
9/2020. (V. 15.) LÜ ut.
2/2013. (I. 31.) LÜ utasítás az ügyészség Biztonsági Szabályzatáról
4/2013. (III. 29.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak hivatalos
célú nemzetközi tevékenységéről
Mód.:

8/2014. (V. 16.) LÜ ut.
6/2016. (IV. 7.) LÜ ut.
5/2020. (III. 12.) LÜ ut.

17/2013. (VIII. 9.) LÜ utasítás az ügyészségi informatikáról
Mód.:

2/2016. (I. 7.) LÜ ut.
14/2019. (VIII. 30.) LÜ ut.
11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.

24/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról
Mód.: 16/2015. (XII. 17.) LÜ ut.
11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.
27/2013. (XII. 21.) LÜ utasítás az esélyegyenlőségről
5/2014. (III. 21.) LÜ utasítás non-profit szervezetek ügyészségi
számítógépes nyilvántartási rendszerének megszüntetéséről
6/2014. (IV. 18.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a létszámmal
és egyes személyi juttatásokkal történő gazdálkodásról
Mód.:

5/2016. (III. 10.) LÜ ut.
19/2017. (VIII. 31.) LÜ ut.
11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.
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16/2014. (VIII. 29.) LÜ utasítás az ügyészségi
joggyakorlatáról és szakmai képzéséről

fogalmazók

Mód.: 14/2015. (X. 21.) LÜ ut.
15/2017. (VIII. 17.) LÜ ut.
1/2019. (I. 17.) LÜ ut.
4/2021. (II. 26.) LÜ ut.
17/2014. (X. 10.) LÜ utasítás az ügyészség honvédelmi, polgári és
katasztrófavédelmi szervezetéről, feladatairól
Mód.: 11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.
19/2014. (XII. 12.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai
Kockázatelemzési és Kockázatkezelési Szabályzatáról
20/2014. (XII.
23.)
LÜ
utasítás
a
büntetés-végrehajtási
törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenységről
Mód.: 13/2015. (X. 21.) LÜ ut.
13/2018. (VI. 29.) LÜ ut.
23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.
1/2015. (I. 21.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben adományozható
elismerésekről
Mód.:

3/2016. (II. 10.) LÜ ut.
6/2017. (V. 17.) LÜ ut.
5/2018. (V. 10.) LÜ ut.
20/2018. (XI. 20.) LÜ ut.
5/2019. (IV. 4.) LÜ ut.

8/2015. (VI. 8.) LÜ utasítás a talár viseléséről
1/2016. (I.
7.)
LÜ
utasítás
egyes
formanyomtatványok
bevezetésének és módosításának rendjéről
3/2016. (II. 10.) LÜ utasítás a kegyeleti gondoskodásról
4/2016. (II. 15.) LÜ utasítás a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti
kezelésű előirányzatok felhasználásáról
7/2016. (VI. 17.) LÜ utasítás az ügyészségi Képzés Ellátási
Rendszerről
8/2016.

(VI. 24.) LÜ utasítás az ügyészségi
konfigurációkezelő alkalmazásról

informatikai
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9/2016. (VI. 24.) LÜ utasítás a szervezeti tanúsítványok és az
időbélyegző szolgáltatás alkalmazásáról
Mód.:

8/2020. (V. 8.) LÜ ut.

15/2016. (XII. 22.) LÜ utasítás az ügyészségi fordítási szakfeladatok
nyilvántartására és kezelésére szolgáló alkalmazásról
17/2016. (XII. 23.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazottak egyes
költségtérítéseiről és juttatásairól
Mód.:

8/2017. (VI. 15.) LÜ ut.
26/2017. (XII. 20.) LÜ ut.
3/2018. (III. 14.) LÜ ut.
18/2018. (IX. 28.) LÜ ut.
25/2018. (XII. 19.) LÜ ut.
1/2019. (I. 17.) LÜ ut.
7/2019. (IV. 26.) LÜ ut.
11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.
17/2020. (XI. 5.) LÜ ut.
2/2021. (I. 28.) LÜ ut.

10/2017. (VII. 13.) LÜ utasítás az Országos Kriminológiai Intézet
emeritus kutatója cím odaítélésének és viselésének
rendjéről
13/2017. (VIII. 17.) LÜ utasítás az alügyészek szakmai képzéséről
14/2017. (VIII. 17.) LÜ
továbbképzéséről

utasítás

a

tisztviselők

és

írnokok

17/2017. (VIII. 25.) LÜ utasítás az Ügyészségi Cafetéria Rendszerről
25/2017. (XII. 20.) LÜ utasítás a Legfőbb Ügyészség Könyvtáráról
Mód.: 11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.
27/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás a Terrorelhárítási Információs és
Bűnügyi Elemző Központtal való együttműködésről
Mód.: 13/2018. (VI. 29.) LÜ ut.
28/2017. (XII. 22.) LÜ utasítás az elektronikus dokumentumoknak
az ügyészségi feladatok ellátása során történő kezeléséről
Mód.:

6/2019. (IV. 10.) LÜ ut.
4/2020. (II. 21.) LÜ ut.

2/2018. (II. 28.) LÜ utasítás a szervezeti integritást sértő események
kezelésének eljárási szabályairól
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6/2018. (V. 31.) LÜ utasítás a nyilvánosság számára adható
tájékoztatás rendjéről
Mód.: 11/2020. (VI. 19.) LÜ ut.
8/2018. (VI. 27.) LÜ utasítás a büntetőbíróság előtti ügyészi
tevékenységről
Mód.: 20/2020. (XII. 23.) LÜ ut.
9/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás az előkészítő eljárással, a nyomozás
felügyeletével és irányításával, valamint a befejező
intézkedésekkel kapcsolatos ügyészi feladatokról
Mód.: 23/2018. (XI. 30.) LÜ ut.
2/2019. (I. 24.) LÜ ut.
15/2020. (VII. 24.) LÜ ut.
20/2020. (XII. 23.) LÜ ut.
7/2021. (V. 31.) LÜ ut.
9/2021. (VIII. 31.) LÜ ut.
11/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás a fiatalkorúak büntetőügyeivel
kapcsolatos ügyészségi szakfeladatok ellátásáról
Mód.: 20/2020. (XII. 23.) LÜ ut.
12/2018. (VI. 29.) LÜ utasítás az ügyészségi nyomozásról
Mód.: 22/2018.
23/2018.
11/2020.
20/2020.

(XI. 28.) LÜ ut.
(XI. 30.) LÜ ut.
(VI. 19.) LÜ ut.
(XII. 23.) LÜ ut.

15/2018. (VIII. 31.) LÜ utasítás az egységes nyomozó hatósági és
ügyészségi bűnügyi statisztika alkalmazásáról
16/2018. (IX. 5.) LÜ utasítás a minősített adat védelméről
17/2018. (IX. 20.) LÜ utasítás az ideiglenes belépési engedélyről
19/2018. (X. 4.) LÜ utasítás a munkavédelemről
Mód.: 22/2019. (XII. 19.) LÜ ut.
11/2021. (X. 8.) LÜ ut.
24/2018. (XI. 30.) LÜ utasítás az alügyészek, az ügyészségi
fogalmazók,
a
tisztviselők
és
az
írnokok
teljesítményértékeléséről
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26/2018. (XII. 28.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési
szabályzatáról
Mód.: 21/2019. (XII. 19.) LÜ ut.
10/2020. (V. 29.) LÜ ut.
3/2019. (I. 31.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról
Mód.: 16/2019. (IX. 20.) LÜ ut.
19/2019. (XII. 13.) LÜ ut.
4/2019. (II. 7.) LÜ utasítás a fellebbviteli főügyészség, a főügyészség,
a járási és a járási szintű ügyészség, valamint az Országos
Kriminológiai
Intézet
könyvtári
dokumentumainak
kezeléséről
9/2019. (V. 23.) LÜ utasítás a lakáscélú munkáltatói kölcsönről
10/2019. (V. 28.) LÜ utasítás az ügyészségi fogalmazói pályázatok
kezelésére szolgáló informatikai rendszerről
12/2019. (VI. 28.) LÜ utasítás az ügyészségi ügyviteli vizsgáról
13/2019. (VI. 28.) LÜ utasítás az ügyészségi statisztikai vizsgáról
17/2019. (XI. 14.) LÜ utasítás a Kozma Sándor emlékére
meghirdetett tudományos pályázatra érkező pályaművek
kezelésére szolgáló informatikai rendszerről
1/2020. (I. 16.) LÜ utasítás a tűzvédelemről
2/2020. (I. 31.) LÜ utasítás az Eurojusttal és az Európai Igazságügyi
Hálózattal kapcsolatos ügyészi tevékenységről
Mód.: 12/2020. (VI. 26.) LÜ ut.
13/2020. (VI. 26.) LÜ utasítás az ePostakönyv alkalmazásáról
14/2020. (VII. 24.) LÜ utasítás a közérdekű adatok és a közérdekből
nyilvános adatok elektronikus közzétételének, valamint a
megismerésükre irányuló igények teljesítésének rendjéről
18/2020. (XI. 26.) LÜ utasítás az Ügyészségi Közérdekű Adatkezelő
Rendszerről
1/2021. (I. 21.) LÜ utasítás az Adatkezelési Szabályzatról
3/2021. (I. 28.) LÜ utasítás a Központi Bűnjelnyilvántartó Rendszer
használatáról
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5/2021. (IV. 9.) LÜ utasítás a Személyzeti Jelenléti Nyilvántartási
Rendszer használatáról
6/2021. (IV. 23.) LÜ utasítás az Országos Bírósági Hivatal Ügyfél
Irathozzáférési
Rendszeréhez
történő
ügyészségi
hozzáférésről
10/2021. (IX. 17.) LÜ
tevékenységéről

utasítás

az

ügyészség

statisztikai

Legfőbb ügyészi körlevelek
1/2007. (ÜK. 3.) LÜ körlevél a jelentéstételi kötelezettségről
Mód.:

1/2011. (II. 28.) LÜ körlevél
20/2011. (XII. 20.) LÜ ut.
11/2013. (VI. 28.) LÜ ut.
23/2013. (X. 31.) LÜ ut.
2/2014. (IV. 30.) LÜ körlevél
1/2018. (VI. 30.) LÜ körlevél

1/2012. (VI. 30.) LÜ körlevél az általános, a szakági és a célvizsgálatokról
Mód.:

1/2015. (I. 31.) LÜ körlevél
2/2018. (VI. 30.) LÜ körlevél

2/2012. (VI. 30.) LÜ körlevél az instruálásról
Mód.:

1/2013. (IX. 30.) LÜ körlevél

4/2012. (X. 31.) LÜ körlevél az öltözködési előírásokról
Mód.:

3/2015. (VIII. 31.) LÜ körlevél

5/2012. (XI. 30.) LÜ körlevél az ügyészségi alkalmazottak munkaidőt érintő oktatói (vizsgáztatói) tevékenységéről
1/2014. (III. 31.) LÜ körlevél az ügyészség környezetvédelmi
tevékenységéről
4/2014. (VIII. 31.) LÜ körlevél az ügyészségre e-mail útján érkező
beadványok kezelésének rendjéről
5/2014. (XI. 30.) LÜ körlevél az Európai Közösségek pénzügyi
érdekeit sértő bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról
6/2014. (XII. 31.) LÜ körlevél a korrupciós bűncselekményekkel
kapcsolatos eljárásról
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2/2015. (IV. 30.) LÜ körlevél az alapvető jogok biztosához intézett
iratok kiadmányozásáról
4/2015. (VIII. 31.) LÜ körlevél az ügyészségi szervek műtárgy és
muzeális lelet birtoklásának feltételeiről
Mód.:

3/2017. (XI. 30.) LÜ körlevél

1/2016. (I. 31.) LÜ körlevél a közbeszerzésekkel kapcsolatos ügyészi
jogkör gyakorlása érdekében szükséges együttműködésről
Mód.:

4/2017. (XII. 31.) LÜ körlevél

1/2017. (II. 28.) LÜ körlevél az országgyűlési képviselőkhöz és az
európai
parlamenti
képviselőkhöz
intézett
iratok
kiadmányozásáról
Mód.:

2/2018. (VI. 30.) LÜ körlevél

3/2018. (VI. 30.) LÜ körlevél a lakás- és ingatlanszerzési célú
bűncselekményekkel összefüggő polgári jogi igények
érvényesítése iránti perekben való kötelező ügyészi
fellépésről,
a
büntetőjogi
és
a
közjogi
szakág
együttműködéséről,
valamint
az
ezzel
összefüggő
tájékoztatási kötelezettségről
1/2020. (XII. 31.) LÜ körlevél a kötelező gyógykezelés elrendelésére
irányuló eljárás kezdeményezéséről
1/2021. (II. 28.) LÜ körlevél az ügyészségi arculatról
Legfőbb ügyész helyettesi körlevelek
3/2000. (ÜK. 12.) LÜ h. körlevél a kínzás és az embertelen vagy
megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére
létrehozott Európai Bizottság ügyészségre vonatkozó
ajánlásainak végrehajtása tárgyában
Mód.:

1/2005. (ÜK. 7.) LÜ h. körlevél
2/2018. (VI. 30.) LÜ h. körlevél

3/2010. (ÜK. 12.) LÜ h. körlevél az ügyészségi fogalmazók vádképviseleti tevékenységének egyes kérdéseiről
1/2013. (IV. 30.) LÜ h. körlevél a bűnügyi nyilvántartásokkal
kapcsolatos
adatközlési
kötelezettség
teljesítésével,
valamint a 2009. évi XLVII. törvény hatálya alá tartozó
nyilvántartások törvényességi felügyeletének ellátásával
összefüggő ügyészi feladatokról
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Mód.:

1/2015. (III. 31.) LÜ h. körlevél
3/2018. (VI. 30.) LÜ h. körlevél

2/2013. (V. 31.) LÜ h. körlevél a kiemelt ügyekkel kapcsolatos
ügyintézés egyes szabályairól
Mód.:

3/2015. (X. 31.) LÜ h. körlevél

3/2013. (VI. 30.) LÜ h. körlevél a büntetés-végrehajtási felügyeleti
szakterületen bekövetkezett rendkívüli eseményekkel
kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségről
Mód.:

6/2013. (XI. 30.) LÜ h. körlevél

1/2014. (III. 31.) LÜ h. körlevél az ún. zsebszerződésekkel
kapcsolatos közérdekvédelmi ügyészi tevékenységről
2/2015. (VI. 30.) LÜ h. körlevél a bűnös úton szerzett vagyon
elvonását célzó kényszerintézkedésekkel összefüggő ügyészi feladatokról
Mód.:

3/2018. (VI. 30.) LÜ h. körlevél

1/2017. (VII. 31.) LÜ h. körlevél a pénzmosás miatti bűnügyekben

követendő ügyészi gyakorlat büntetőjogi szempontjairól
2/2017. (VII. 31.) LÜ h. körlevél a pénzmosás miatti bűnügyekben
követendő ügyészi gyakorlat eljárásjogi szempontjairól
Mód.:

3/2018. (VI. 30.) LÜ h. körlevél

1/2018. (VI. 30. ) LÜ h. körlevél a büntetőbírósági eljárásban
folytatandó joghátrány-indítványozási és fellebbezési
gyakorlat egyes kérdéseiről
5/2018. (XI. 30.) LÜ h. körlevél a büntethetőség elévülés miatti
megszűnésének bírósági ügyszakban történő megelőzésével
kapcsolatos ügyészi feladatokról
1/2019. (V. 31.) LÜ h. körlevél a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről
Főosztályvezető ügyészi körlevelek
5/2000. (ÜK. 2.) főov. körlevél a Magyar Köztársaság Ügyészsége
Büntetőjogi Szakág Összesített Ügyviteli Adatállománya
működésének egyes kérdéseiről
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Mód.:

2/2010. (ÜK. 1.) főov. körlevél
8/2017. (XII. 31.) főov. körlevél
5/2020. (VII. 31.) főov. körlevél

6/2001. (ÜK. 8.) főov. körlevél az országos ügyészségi telekommunikációs és adatátviteli rendszer működésének
korlátozásáról
1/2002. (ÜK. 3.) főov. körlevél a Belügyminisztérium nyílt adatbázisainak az ügyészségi PRAETOR NET hálózaton történő
elérési szabályairól
4/2004. (ÜK. 4.) főov. körlevél a gazdasági ügyvitel szabályairól
4/2005. (ÜK. 8.) főov. körlevél az Összesített Adatállomány
(PRAETOR PRAXIS) információs rendszer hozzáférési
jogosultságairól
Mód.:

5/2020. (VII. 31.) főov. körlevél

1/2006. (ÜK. 3.) főov. körlevél az adóellenőrzés során a vállalkozási
tevékenységgel összefüggésbe hozható helyszín, helyiség
és gépjármű átvizsgálásáról, valamint a helyszínen talált
gépjármű rakományának ellenőrzéséről rendelkező adóhatósági végzés ügyészi jóváhagyásáról
5/2006. (ÜK. 12.) együttes főov. körlevél a vádképviselet, illetve a
másod- és harmadfokú büntetőbírósági eljárás során
előterjeszthető
egyes
ügyészi
nyilatkozatokról
és
indítványokról
2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél az ügyészi szervezetben használatos
egyes formanyomtatványokról
Mód.:

7/2007. (ÜK. 6.) együttes főov. körlevél
7/2008. (ÜK. 9.) főov. körlevél
9/2008. (ÜK. 12.) főov. körlevél
5/2009. (ÜK. 9.) főov. körlevél
6/2009. (ÜK. 10.) főov. körlevél
7/2010. (ÜK. 4.) főov. körlevél
9/2010. (ÜK. 11.) együttes főov. körlevél
1/2011. (III. 31.) főov. körlevél
5/2011. (XII. 31.) főov. körlevél
7/2011. (XII. 31.) főov. körlevél
1/2012. (V. 31.) főov. körlevél
3/2012. (X. 31.) főov. körlevél
6/2012. (XII. 31.) főov. körlevél
3/2013. (VII. 31.) főov. körlevél
7/2013. (XII. 31.) együttes főov. körlevél
3/2014. (II. 28.) főov. körlevél
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2/2015.
4/2015.
7/2015.
3/2016.
8/2017.
1/2018.
1/2019.
1/2020.
2/2020.
7/2020.

(II. 28.) főov. körlevél
(IV. 30) főov. körlevél
(IX. 30.) főov. körlevél
(VII. 31.) főov. körlevél
(XII. 31.) főov. körlevél
(VII. 31.) főov. körlevél
(IV. 30.) főov. körlevél
(IV. 30.) főov. körlevél
(V. 31.) főov. körlevél
(XII. 31.) főov. körlevél

5/2008. (ÜK. 6.) együttes főov. körlevél a jogi képviseleti szakterület számítástechnikai bázisú ügyviteli rendjéről
Mód.:

4/2020. (VII. 31.) főov. körlevél

10/2008. (ÜK. 12.) együttes főov. körlevél a személyügyi és továbbképzési ügyvitel rendjéről
Mód.: 10/2010. (ÜK. 12.) együttes főov. körlevél
1/2010. (ÜK. 1.) főov. körlevél a büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyviteléről
Mód.:

8/2010. (ÜK. 7.) főov. körlevél
8/2017. (XII. 31.) főov. körlevél
5/2020. (VII. 31.) főov. körlevél

4/2011. (X. 31.) főov. körlevél az Eurojustnak küldendő kötelező
jelentésekhez használandó formanyomtatványról
6/2011. (XII. 31.) együttes főov. körlevél a szabálysértési elővezetést elrendelő határozatba elektronikusan történő
ügyészi betekintés szabályozásáról
4/2012. (XI. 30.) főov. körlevél az ügyészségi gépjármű- és
menetlevél-nyilvántartó rendszer használatáról
5/2012.

(XII.
31.)
főov.
körlevél
formanyomtatvány
megszüntetéséről és új formanyomtatvány bevezetéséről

1/2013. (V. 31.) főov. körlevél az ügyészségi szolgálati igazolványok
és a nyugalmazott ügyészi igazolványok kiállításával,
kezelésével kapcsolatos eljárásról
Mód.:

2/2019. (V. 31.) főov. körlevél
3/2020. (VI. 30.) főov. körlevél
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2/2013.

(VI. 30.) együttes főov.
Informatikai Rendszerről
Mód.:

körlevél

a

Vádképviseleti

2/2014. (I. 31.) együttes főov. körlevél
1/2015. (I. 31.) együttes főov. körlevél
6/2015. (IX. 30.) együttes főov. körlevél
6/2016. (XII. 31.) együttes főov. körlevél
3/2018. (IX. 30.) együttes főov. körlevél
3/2019. (VII. 31.) együttes főov. körlevél
4/2021. (VI. 30.) együttes főov. körlevél

4/2013. (VIII. 31.) főov. körlevél az Informatikai Biztonsági
Felhasználói Kézikönyv alkalmazásáról
5/2013.

(VIII.
31.)
módosításáról

főov.

körlevél

formanyomtatványok

7/2013. (XII. 31.) együttes főov. körlevél formanyomtatványok
bevezetéséről,
valamint
az
ügyészi
szervezetben
használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007.
(ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról
3/2014. (II. 28.) főov. körlevél formanyomtatvány bevezetéséről és
módosításáról,
valamint
az
ügyészi
szervezetben
használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007.
(ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról
7/2014. (V. 31.) együttes főov. körlevél a termőföld tulajdonjogának
megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi
rendelkezések
kijátszására
irányuló
jogügyletek
feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII.
törvénnyel kapcsolatos közérdekvédelmi szakterületet
érintő speciális adatkezelési és iratkezelési szabályokról
8/2014.

(V. 31.) együttes főov. körlevél a közérdekvédelmi
szakterület informatikai bázisú ügyviteli rendjéről

10/2014. (XI. 30.) főov. körlevél formanyomtatvány módosításáról
11/2014. (XII. 31.) együttes főov. körlevél a civil eljárások
elektronizálásával kapcsolatos egyes feladatokról
2/2015. (II. 28.) főov. körlevél formanyomtatványok módosításáról
és
az
ügyészi
szervezetben
használatos
egyes
formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov.
körlevél módosításáról

16
3/2015. (III. 31.) főov. körlevél az informatikailag támogatott
igazgatási ügyvitel szabályairól
Mód.:

5/2020. (VII. 31.) főov. körlevél

7/2015. (IX. 30.) főov. körlevél formanyomtatvány bevezetéséről és
módosításáról,
valamint
az
ügyészi
szervezetben
használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007.
(ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról
8/2015.

(X. 31.) együttes főov. körlevél
fogyasztóvédelmi tevékenységéről

az

ügyészség

1/2016. (VI. 30.) együttes főov. körlevél az ügyészségi Képzés
Ellátási Rendszer használatáról
2/2016. (VI. 30.) főov. körlevél a szervezeti tanúsítványok és az
időbélyegző szolgáltatás alkalmazásának egyes szabályairól
Mód.:

8/2017. (XII. 31.) főov. körlevél

3/2016. (VII. 31.) főov. körlevél formanyomtatványok bevezetéséről,
módosításáról és megszüntetéséről, valamint az ügyészi
szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról
szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról
5/2016.

(XI. 30.) főov. körlevél az ügyészségi
konfigurációkezelési eljárásrendről

informatikai

1/2017. (II. 28.) együttes főov. körlevél a Továbbképzési Osztály
ügykezelési rendjéről
2/2017. (III. 31.) főov. körlevél az ügyészség közérdekvédelmi
feladatainak
ellátása
során
irányadó
felterjesztési
kötelezettségről
Mód.:

6/2017. (XII. 31.) főov. körlevél

3/2017. (VI. 30.) főov. körlevél a fellebbviteli főügyészségek egyes
közérdekvédelmi feladatairól
4/2017. (VIII. 31.) főov. körlevél az Ügyészségi Cafetéria Rendszer
használatáról
5/2017. (XI. 30.) főov. körlevél az ügyészségi telefonos vészhívó
rendszer használatáról
7/2017. (XII. 31.) főov. körlevél a Terrorelhárítási Információs és
Bűnügyi Elemző Központ részére elektronikus úton történő
adattovábbításról
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8/2017. (XII. 31.) főov. körlevél az elektronikus ügyintézés
bevezetésével kapcsolatosan egyes főosztályvezető ügyészi
körlevelek módosításáról
1/2018. (VII. 31.) főov. körlevél formanyomtatványok bevezetéséről,
módosításáról és megszüntetéséről, valamint az ügyészi
szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról
szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról
2/2018. (VIII. 31.) főov. körlevél az egységes nyomozó hatósági és
ügyészségi bűnügyi statisztikáról
4/2018. (X. 31.) főov. körlevél az ügyész személyi szabadságot érintő
bírói engedélyes kényszerintézkedésekkel kapcsolatos, a
büntetőeljárás bíróság előtti szakában előterjesztendő
indítványainak egyes kérdéseiről
6/2018. (XI. 30.) főov. körlevél a kiemelt és a közérdeklődésre
számot tartó ügyekkel kapcsolatos büntetőbíróság előtti
ügyészségi tevékenységről
1/2019. (IV. 30.) főov. körlevél formanyomtatványok bevezetéséről,
módosításáról és megszüntetéséről, valamint az ügyészi
szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról
szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról
4/2019. (VII. 31.) főov. körlevél az ügyészségi fogalmazói pályázatok
kezelésére szolgáló informatikai rendszer használatával
kapcsolatos eljárásrendről
5/2019. (VIII. 31.) főov. körlevél a terhelt büntetőeljárási jogainak
gyakorlása,
illetve
kötelezettségeinek
teljesítése
vonatkozásában elkövetett, a Btk. 295. §-ának (1)
bekezdésébe ütköző vesztegetés bűntette bírósági vagy
hatósági eljárásban, valamint a Btk. 296. §-ának (1)
bekezdésébe ütköző vesztegetés elfogadásának bűntette
bírósági vagy hatósági eljárásban esetén követendő
eljárásról
6/2019. (IX. 30.) főov. körlevél a nemzetközi kapcsolattartáshoz
szükséges nyelvi kompetenciák felméréséről
7/2019.

(XI. 30.) főov. körlevél a Kozma Sándor emlékére
meghirdetett tudományos pályázatra érkező pályaművek
kezelésére szolgáló informatikai rendszer használatával
kapcsolatos eljárásrendről

8/2019. (XI. 30.) főov. körlevél a jogi szakvizsga vizsgáztatóinak
jelöléséről
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1/2020. (IV. 30.) főov. körlevél formanyomtatvány bevezetéséről,
valamint az ügyészi szervezetben használatos egyes
formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov.
körlevél módosításáról
2/2020. (V. 31.) főov. körlevél formanyomtatványok bevezetéséről,
módosításáról és megszüntetéséről, valamint az ügyészi
szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról
szóló 2/2007. (ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról
6/2020. (XI. 30.) főov. körlevél az Ügyészségi Közérdekű Adatkezelő
Rendszer használatával kapcsolatos eljárásrendről
7/2020. (XII. 31.) főov. körlevél formanyomtatványok bevezetéséről
és módosításáról, valamint az ügyészi szervezetben
használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007.
(ÜK. 2.) főov. körlevél módosításáról
1/2021. (I. 31.) főov. körlevél a Központi Bűnjelnyilvántartó
Rendszer használatával kapcsolatos eljárásrendről
2/2021.

(IV. 30.) főov. körlevél a Személyzeti Jelenléti
Nyilvántartási
Rendszer
használatával
kapcsolatos
eljárásrendről

3/2021. (IV. 30.) főov. körlevél az Országos Bírósági Hivatal Ügyfél
Irathozzáférési
Rendszeréhez
történő
ügyészségi
hozzáférést biztosító informatikai rendszer használatával
kapcsolatos eljárásrendről

