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T A R T A L O M

Ol dal Ol dal

2006. évi VII.

tör vény
a Magyar Köztársaság ügyészségérõl  szóló

1972. évi V. tör vény, valamint az ügyészségi szolgálati
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl  szóló

1994. évi LXXX. tör vény módosításáról*

1.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló
1972. évi V. tör vény (a to váb bi ak ban: Ütv.) 3.  § (2) be kez -
dé se a kö vet ke zõ új j) pont tal egé szül ki:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. de cem ber 19-i ülés nap ján fo gad ta el.

[Az (1) be kez dés ben meg je lölt fel ada tok ér de ké ben az
ügyész ség]

„j) tel je sí ti a Ma gyar Köz tár sa ság nak a Eu ro just ban va ló 
rész vé te lé vel kap cso la tos fel ada to kat.”

(2) Az Ütv. 18.  § (1) be kez dés c)–d) pont jai he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(A Ma gyar Köz tár sa ság ügyé szi szer vei)
„c) a fõ ügyész sé gek;
d) a he lyi ügyész sé gek;”

(3) Az Ütv. 18.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, egy ben a § a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel
egé szül ki:
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„(2) Az ügyész sé gi nyo mo zás, to váb bá in do kolt eset ben 
más ügyész sé gi fel ada tok el lá tá sá ra ön ál ló he lyi ügyész -
ség vagy ön ál ló fõ ügyész ség lé te sít he tõ.

(3) Az ügyész ség tu do má nyos, ku ta tó és kép zé si szer ve
az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet.”

2.  § Az Ütv. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„19.  § (1) A fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek fel so ro lá sát
e tör vény 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(2) A fõ ügyész sé gek fel so ro lá sát e tör vény 2. szá mú
mel lék le te tar tal maz za.

(3) A te rü le ti ka to nai ügyész sé gek fel so ro lá sát e tör -
vény 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(4) A leg fõbb ügyész ja vas la tot te het az Or szág gyû lés
il le té kes bi zott sá gá nak e tör vény 1–3. szá mú mel lék le te i -
nek mó do sí tá sá ra.

(5) Az ügyész ség il le té kes sé gét ál ta lá ban an nak a bí ró -
ság nak az il le té kes sé ge ha tá roz za meg, amely mel lett mû -
kö dik.

(6) Az ügyész ség szer ve ze tét, mû kö dé sét és il le té kes sé -
gét, va la mint a he lyi ügyész sé gek fel so ro lá sát a leg fõbb
ügyész uta sí tás sal sza bá lyoz za. Az uta sí tást a Ma gyar
Köz löny ben köz le mény ként köz zé kell ten ni.”

3.  § Az Ütv. 21.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fel lebb vi te li fõ ügyész ség élén fel lebb vi te li fõ -
ügyész, a fõ ügyész ség élén fõ ügyész, az ügyész ség élén
ve ze tõ ügyész, a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség élén fel -
lebb vi te li ve ze tõ ügyész, a te rü le ti ka to nai ügyész ség élén
ve ze tõ ügyész áll.”

4.  § Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé -
gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény (Üsztv.)
3.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[Ügyész sé gi al kal ma zot tak ta ná csa (a to váb bi ak ban:
al kal ma zot ti ta nács) mû kö dik:]

„c) a fõ ügyész sé ge ken, az alá ren delt he lyi ügyész sé gek -
re is ki ter je dõ ha tás kör rel;”

5.  § Az Üsztv. 8.  § (3) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az irá nyí tá sa alá tar to zó ügyé szi szer ve zet össz ügyé szi
ér te kez le tét)

„c) a fõ ügyész,”
(hív ja össze.)

6.  § (1) Az Üsztv. 13.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ka to nai Fõ ügyész ség a Leg fõbb Ügyész sé gen
mû kö dõ szak mai kol lé gi u mok ban, a Ka to nai Fel lebb vi te li
Ügyész ség a bu da pes ti szék he lyû fel lebb vi te li fõ ügyész sé -
gen mû kö dõ szak mai kol lé gi u mok ban, a ka to nai ügyész sé -
gek a szék he lyü kön mû kö dõ fõ ügyész sé gek szak mai kol lé -

gi u ma i ban, a bu da pes ti szék he lyû ka to nai ügyész ség ügyé -
szei pe dig a fõ vá ro si il le té kes sé gû fõ ügyész ség szak mai
kol lé gi u ma i ban vesz nek részt. A fõ ügyész sé gen mû kö dõ
szak mai kol lé gi u mok nak tag jai az alá ren delt he lyi ügyész -
sé ge ken szol gá la tot tel je sí tõ ügyé szek is. A ka to nai ügyész -
sé get ve ze tõ ügyész ta nács ko zá si jog gal részt ve het az il le -
té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ fõ ügyész sé gek szak mai kol lé gi -
u ma i nak ülé se in.”

(2) Az Üsztv. 13.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog kört a
 budapesti szék he lyû fel lebb vi te li fõ ügyész ség ese té ben
a fel lebb vi te li fõ ügyész a fel lebb vi te li ve ze tõ ügyésszel,
a ka to nai ügyész ség szék he lyén mû kö dõ fõ ügyész ség ese -
té ben pe dig a fõ ügyész a ka to nai ügyész sé get ve ze tõ
ügyésszel, a fõ vá ro si il le té kes sé gû fõ ügyész ség fõ ügyé sze
pe dig a bu da pes ti szék he lyû ka to nai ügyész ség ve ze tõ
ügyé szé vel egyet ér tés ben gya ko rol ja.”

7.  § (1) Az Üsztv. 16.  § (2) be kez dés j) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Ma ga sabb ve ze tõ ál lá sú ügyész:)

„j) a fõ ü gyész he lyet tes;”

(2) Az Üsztv. 16.  § (3) be kez dés d) és f) pont jai he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

(Ve ze tõ ál lá sú ügyész:)

„d) a fõ ügyész sé gi osz tály ve ze tõ ügyész;

f) a fõ ügyész sé gi cso port ve ze tõ ügyész;”

8.  § (1) Az Üsztv. 20.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
j) pont tal egé szül ki:

(A leg fõbb ügyész meg bí za tá sa meg szû nik:)

„j) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel.”

(2) Az Üsztv. 20.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A (2), a (4) és a (6) be kez dés ben em lí tett mun kál ta -
tói in téz ke dést az új on nan meg vá lasz tott leg fõbb ügyész,
en nek hi á nyá ban a leg fõbb ügyész he lyet tes te szi meg.
A volt leg fõbb ügyészt a Leg fõbb Ügyész sé gen vagy ké ré -
sé re ala cso nyabb szin tû ügyész sé gen más – le he tõ leg
 vezetõ – ügyé szi mun ka kör be kell át he lyez ni. A volt leg -
fõbb ügyészt át he lye zé se ese tén „cím ze tes leg fõbb
ügyész sé gi fõ ta ná csos” cím és a be osz tá si pót lé kon kí vül
– vá lasz tá sa sze rint – a leg fõbb ügyész sé gi fõ osz tály ve ze -
tõ ügyész ve ze tõi pót lé ká val azo nos össze gû cím pót lék
vagy az új mun ka kö ré re meg ál la pí tott ve ze tõi pót lék il le ti
meg. A volt leg fõbb ügyész fi ze té si fo ko zat ba so ro lá sát az
át he lye zés nem érin ti.”

(3) Az Üsztv. 20.  §-a a kö vet ke zõ új (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Ha a leg fõbb ügyész meg bí za tá sa az (1) be kez dés
j) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét a köz tár sa sá gi
el nök ál la pít ja meg.”
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9.  § (1) Az Üsztv. 21.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
j) pont tal egé szül ki:

(A leg fõbb ügyész he lyet tes meg bí za tá sa meg szû nik:)
„j) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel.”
(2) Az Üsztv. 21.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ

ren del ke zés lép:
„(6) A (3) és (5) be kez dés ben em lí tett mun kál ta tói in -

téz ke dést a leg fõbb ügyész te szi meg. A volt leg fõbb
ügyész he lyet test a Leg fõbb Ügyész sé gen vagy ké ré sé re
ala cso nyabb szin tû ügyész sé gen más – le he tõ leg ve ze tõ –
ügyé szi mun ka kör be kell át he lyez ni. A volt leg fõbb
ügyész he lyet test át he lye zé se ese tén „cím ze tes leg fõbb
ügyész sé gi fõ ta ná csos” cím és a be osz tá si pót lé kon kí vül – 
vá lasz tá sa sze rint – a leg fõbb ügyész sé gi fõ osz tály ve ze -
tõ-he lyet tes ügyész ve ze tõi pót lé ká val azo nos össze gû
cím pót lék vagy az új mun ka kö ré re meg ál la pí tott ve ze tõi
pót lék il le ti meg. A volt leg fõbb ügyész he lyet tes fi ze té si
fo ko zat ba so ro lá sát az át he lye zés nem érin ti.”

(3) Az Üsztv. 21.  §-a a kö vet ke zõ új (10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) Ha a leg fõbb ügyész he lyet tes meg bí za tá sa az
(1) be kez dés i)–j) pont ja alap ján szû nik meg, en nek té nyét
a köz tár sa sá gi el nök ál la pít ja meg.”

10.  § Az Üsztv. 22.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(1) A leg fõbb ügyész, il le tõ leg a ka to nai fõ ügyész ki -
ne ve zé si jog kö ré be tar to zó ve ze tõi ki ne ve zés ha tá ro zat lan
idõ re szól, és az in do ko lás nél kül bár mi kor vissza von ha tó.
A ve ze tõi ki ne ve zés vissza vo ná sa elõtt ki kell kér ni az
ügyé szi ta nács vé le mé nyét.”

11.  § (1) Az Üsztv. 25.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
j) pont tal egé szül ki:

(A leg fõbb ügyész ügyész sé gi szol gá la ti vi szo nya meg -
szû nik:)

„j) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel.”

(2) Az Üsztv. 25.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
i)–j) pon tok kal egé szül ki:

(A leg fõbb ügyész he lyet tes ügyész sé gi szol gá la ti vi szo -
nya meg szû nik:)

„i) a meg ál la pí tás nap já val, ha a va gyon nyi lat ko zat- té -
te li kö te le zett sé gét szán dé ko san el mu laszt ja, vagy a
 vagyonnyilatkozatban szán dé ko san lé nye ges ada tot, tényt
va lót la nul kö zöl, avagy a va gyonnyi lat ko za tát és a sze mé -
lyes adat ke ze lé sé re fel ha tal ma zó nyi lat ko za tát vissza von -
ja;

j) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel.”

12.  § Az Üsztv. 26.  §-a a kö vet ke zõ új o) pont tal egé -
szül ki:

(A leg fõbb ügyész ál tal ki ne ve zett ügyész ügyész sé gi
szol gá la ti vi szo nya meg szû nik:)

„o) vá lasz tó jo gá nak el vesz té sé vel.”

13.  § Az Üsztv. a kö vet ke zõ új 29/A.  §-sal egé szül ki:
„29/A.  § Ha a leg fõbb ügyész ál tal ki ne ve zett ügyész

szol gá la ti vi szo nya a 26.  § o) pont ja alap ján szû nik meg,
en nek té nyét a leg fõbb ügyész ál la pít ja meg.”

14.  § (1) Az Üsztv. 46/H.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha az ügyészt ügyész sé gi ér dek bõl ala cso nyabb
szin tû ügyész ség hez he lye zik át, ko ráb bi be osz tá si pót lé -
ká ra, il le tõ leg cí mé re és a cím mel já ró pót lék ra to vább ra is
jo go sult, va la mint a ko ráb bi szol gá la ti he lye szint jé nek
meg fe le lõ mun ka kö ri el ne ve zést a to váb bi ak ban is hasz -
nál hat ja. Ügyész sé gi ér dek nek mi nõ sül, ha az ügyészt ala -
cso nyabb szin tû ügyész sé gen ve ze tõ nek ne ve zik ki, va la -
mint ha a 22.  § (2) vagy (4) be kez dé sé ben, il let ve 28.  §
(1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban em lí tett ok ból ala cso -
nyabb szin tû ügyész ség re he lye zik át.”

(2) Az Üsztv. 46/H.  § (5) be kez dé sé nek el sõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ala cso nyabb szin tû ügyész ség re tör té nõ ki ren de lés
ese tén az ügyész be osz tá si pót lé ka nem vál to zik, il le tõ leg
cí mét és a cím mel já ró pót lé kát meg tart ja, va la mint a
 korábbi szol gá la ti he lye szint jé nek meg fe le lõ mun ka kö ri
el ne ve zést a to váb bi ak ban is hasz nál hat ja.”

15.  § Az Üsztv. a kö vet ke zõ új 51/A.  §-sal egé szül ki:
„51/A.  § A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül

az ügyész sé gi al kal ma zot tak szá má ra mun ka szü ne ti nap -
nak mi nõ sül az Ügyész ég Nap ja ként min den év jú ni us
10-e, amely meg em lé ke zés az el sõ ma gyar ügyé szi tör -
vény, az 1871. évi XXXIII. tör vény cikk ki hir de té sé rõl.”

16.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na -
pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Üsztv.
20.  § (2), (4) és (6) be kez dé sé ben, 21.  § (3) és (5) be kez dé -
sé ben, 22.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint a 94/A.  § (2) be -
kez dé sé ben a „ko ráb bi” szö veg rész he lyé be a „volt” szö -
veg, 20.  § (10) be kez dé sé nek „d)–i) pont ja i ban” szö veg -
része he lyé be a „d)–j) pont ja i ban” szö veg, 21.  § (9) be kez -
dé sé nek „c)–h) pont ja i ban” szö veg része he lyé be a „c)–j)
pont ja i ban” szö veg, 46/I.  § (3) be kez dé sé ben a „ nagyobb
he lyi ügyész ség nek mi nõ sül a me gyei fõ ügyész ség szék -
he lyén mû kö dõ he lyi ügyész ség, to váb bá az a  helyi
ügyész ség,” szö veg rész he lyé be „az az ügyész ség mi nõ sül
na gyobb he lyi ügyész ség nek” szö veg, a bûn ügyi nyil ván -
tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 1999. 
évi LXXXV. tör vény 18.  § d) pont já ban a „me gyei fõ -
ügyész ség, a Fõ vá ro si Fõ ügyész ség” szö veg rész he lyé be a
„fõ ügyész ség” szö veg lép.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 11. tör vény ere jû ren de let 64.  § (1) be kez -
dé sé nek „me gyei (fõ vá ro si)” szö veg ré sze;
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b) az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör -
vény 59.  § (1) és (4) be kez dé se;

c) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972. évi 
V. tör vény (Ütv.) mó do sí tá sá ról  szóló 1989. évi
XLVI. tör vény 1.  §-a, 8.  §-a, 10.  §-a, 16.  §-a, 18.  § (3) be -
kez dé se, va la mint mel lék le te;

d) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 115.  § (1) be kez dé se;

e) a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény ben és az eh hez kap cso ló dó jog sza bá lyok ban a fe lül -
vizs gá la ti el já rás meg te rem té sé rõl  szóló 1992. évi LXVIII. 
tör vény 31.  § d) pont ja;

f) az Üsztv. 50/A.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da -
ta, 101.  § (2) be kez dé se, 104.  § (1)–(2) be kez dé se,
106.  §-a, 109.  §-a, 111.  § (1)–(2) be kez dé se, to váb bá az
50/E.  § (3) be kez dés a) pont já ban, va la mint 2. szá mú mel -
lék le té nek 4., 7. és 9. pont ja i ban a „me gyei”, 10. pont já -
ban, to váb bá a 7. szá mú mel lék let 4–6. pont ja i ban a „me -
gyei, fõ vá ro si” szö veg rész;

g) a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény 81.  §-a;

h) az adó azo no sí tó jel, a Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no -
sí tó Jel és a sze mé lyi azo no sí tó hasz ná la tá val kap cso la tos
tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi LXVI. tör vény
41.  § (7) be kez dé se;

i) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972. évi
V. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1997. évi LXX. tör vény
2.  §-a, 3.  § (2) be kez dé se, 5.  §-a, 8.  § (3) be kez dés a) pont ja;

j) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi
adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény mó do sí tá -
sá ról  szóló 1997. évi LXXI. tör vény 6.  § (2) be kez dé se,
7.  § (2) be kez dé se, 24.  §-a, 27–29.  §-a, 43.  §-a, 50.  §-a,
59.  §-a, 62.  §-a, 74.  §-a, va la mint 5. szá mú mel lék le te;

k) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
30.  § (3) be kez dé sé nek, 176.  § (1) be kez dé sé nek és 475.  §
(1) be kez dé sé nek „me gyei” szö veg ré sze, va la mint 601.  §
(1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta;

l) a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
42.  §-ának „me gyei (fõ vá ro si)” szö veg ré sze;

m) az Or szá gos Íté lõ táb la szék he lyé nek és il le té kes sé gi 
te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról, va la mint az igaz ság szol gál -
ta tás mû kö dé sét érin tõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról
 szóló 1999. évi CX. tör vény 157.  §-a;

n) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény, a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény, a bí rák jog ál lá sá ról és ja -
va dal ma zá sá ról  szóló 1997. évi LXVII. tör vény, az igaz -
ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi szo nyá ról  szóló
1997. évi LXVIII. tör vény, az ügyész sé gi szol gá la ti
 viszonyról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi
LXXX. tör vény mó do sí  tá  sá ról   szóló 2000. évi
XXXIII. tör vény 20.  §-a;

o) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény, va la mint az ez zel össze füg gõ tör vé nyek
jog har mo ni zá ci ós cé lú mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
XVI. tör vény 28.  § (7) be kez dé se;

p) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló
1972. évi V. tör vény, az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról
és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX.
tör vény, va la mint egyéb tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló
2001. évi XXXI. tör vény 6.  § (4) be kez dé se, 10.  §-a,
17.  §-a, 19.  §-a és 30.  § (3) be kez dé se;

q) a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény, va la mint egyéb tör vé nyek mó do sí tá sá ról
 szóló 2001. évi XXXVI. tör vény 91.  § (3) be kez dé se;

r) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2002. évi I. tör vény 308.  § (1) be kez dés
c) pont ja;

s) az íté lõ táb lák és a fel lebb vi te li ügyé szi szer vek szék -
he lyé nek és il le té kes sé gi te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 2002. évi XXII. tör vény 5.  § (2) be kez dé se;

t) a Ma gyar Köz tár sa ság 2001. és 2002. évi költ ség ve -
té sé nek 2002. évi vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
XCV. tör vény 34.  § (1) be kez dé se;

u) az eu ró pai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes
tör vény mó do sí tá sok ról, tör vé nyi ren del ke zé sek ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vé nyi ren del ke zé sek 
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény 148.  §
(2) be kez dés b) pont ja;

v) a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 209.  §-a.

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ütv. az
e tör vény 1–3. szá mú mel lék le te sze rin ti 1–3. szá mú mel -
lék let tel egé szül ki.

17.  § E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló
1997. évi LXVII. tör vény 117.  § (1) be kez dé sé nek má so -
dik mon da ta.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

1. számú melléklet
a 2006. évi VII. tör vényhez

,,1. számú melléklet
az 1972. évi V. tör vényhez”

A Ma gyar Köz tár sa ság fel lebb vi te li fõ ügyész sé gei:
1. Fõ vá ro si Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség,
2. Deb re ce ni Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség,
3. Gyõ ri Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség,
4. Pé csi Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség,
5. Sze ge di Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség.”
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2. számú melléklet
a 2006. évi VII. tör vényhez

,,2. számú melléklet
az 1972. évi V. tör vényhez”

A Ma gyar Köz tár sa ság fõ ügyész sé gei:
1. Ba ra nya Me gyei Fõ ügyész ség,
2. Bács-Kis kun Me gyei Fõ ügyész ség,
3. Bé kés Me gyei Fõ ügyész ség,
4. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Fõ ügyész ség,
5. Csong rád Me gyei Fõ ügyész ség,
6. Fej ér Me gyei Fõ ügyész ség,
7. Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Fõ ügyész ség,
8. Haj dú-Bi har Me gyei Fõ ügyész ség,
9. He ves Me gyei Fõ ügyész ség,
10. Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Fõ ügyész ség,
11. Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Fõ ügyész ség,
12. Nóg rád Me gyei Fõ ügyész ség,
13. Pest Me gyei Fõ ügyész ség,
14. So mogy Me gyei Fõ ügyész ség,
15. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Fõ ügyész ség,
16. Tol na Me gyei Fõ ügyész ség,
17. Vas Me gyei Fõ ügyész ség,
18. Veszp rém Me gyei Fõ ügyész ség,
19. Za la Me gyei Fõ ügyész ség,
20. Fõ vá ro si Fõ ügyész ség,
21. Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség.”

3. számú melléklet
a 2006. évi VII. tör vényhez

,,3. számú melléklet
az 1972. évi V. tör vényhez”

A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le ti ka to nai ügyész sé gei:
1. Bu da pes ti Ka to nai Ügyész ség,
2. Deb re ce ni Ka to nai Ügyész ség,
3. Gyõ ri Ka to nai Ügyész ség,
4. Ka pos vá ri Ka to nai Ügyész ség,
5. Sze ge di Ka to nai Ügyész ség.”

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Je len tör vény ja vas lat (a to váb bi ak ban: Ja vas lat) cél ja a
Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szó ló 1972. évi V. tör -
vény nek (a to váb bi ak ban: Ütv.) és 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 nek (a to váb bi ak ban: Üsztv.) rész le ges, az
ügyész sé gi szer ve zet rend szert és az ügyész sé gi ve ze tõk
jog ál lá sát érin tõ fe lül vizs gá la ta. A Ja vas lat ban sze rep lõ
szer ve ze ti mó do sí tá sok – az ügyész sé gi nyo mo zó hi va ta -
lok ön ál ló ügyész sé gek ké, il let ve köz pon ti nyo mo zó fõ -
ügyész ség gé szer ve zé se – az 1998. évi XIX. tör vénnyel

meg ál la pí tott új bün te tõ el já rá si kó dex (a to váb bi ak ban:
Be.) ál tal át ala kí tott fel adat rend nek job ban meg fe le lõ
szer ve zet ki ala kí tá sát cé loz zák, míg az Üsztv. mó do sí tá sa
az ügyész sé gi ve ze tõi meg bí za tás meg szû né sé nek sza bá -
lya it bõ ví ti ki. A Ja vas lat el fo ga dá sa hoz zá já rul hat az
ügyé szi nyo mo zá si és vád ha tó sá gi te vé keny ség kor sze -
rûbb és ha té ko nyabb el lá tá sá hoz, és ez zel elõ se gí ti a jog -
biz ton ság erõ sí té sét is.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-3. §-hoz

A új Be. a bün te tõ igaz ság szol gál ta tás ha té kony és ko -
he rens mû kö dé sé nek új rend sze rét hoz ta lét re. A vál to zá -
sok érin tik az ügyész sé gi nyo mo zás rend sze rét is, ame lyek 
a kö vet ke zõk kel jel le mez he tõk: egy részt az ügyész ség
nem nyo mo zó ha tó ság, ha nem a nyo mo zó ha tó sá go kat irá -
nyí tó köz vád ló, más részt az ügyész nyo mo zá sa ezért nem
fel ügyel he tõ, har mad részt ami kor az ügyész nyo moz, a
vád elõ ké szí tést ügyé szi mi nõ ség ben ma ga tel je sí ti, ne -
gyed részt köz vád ló ként meg il le ti a vád eme lés, il le tõ leg a
vád kép vi se let jo ga, s ezért va ló já ban a ha gyo má nyos ér te -
lem ben vett ügyé szi sze re pet a vád elõ ké szí tés sel ki bõ vít ve 
vég zi.

Az ügyé szi nyo mo zás az ügyé szi te vé keny ség olyan
szak te rü le te, amely ben a vád elõ ké szí tés egyik ele me, a sa -
ját nyo mo zás nyo ma té ko sabb sze re pet kap; a nyo mo zó
ügyé szek nek me gyei, il le tõ leg he lyi bí ró sá gi ha tás kör be
tar to zó ügye ket egy aránt nyo moz ni uk kell. Az ügyé szi
nyo mo zást is tel je sí tõ ügyé sze ket te hát ügyé szi mi vol tuk
hang sú lyo zá sá val kell a tes tü let be in teg rál ni. Az in teg rá -
ció leg cél sze rûbb mód ja a fõ ügyész sé gi nyo mo zó hi va ta -
lok nyo mo zó ügyész sé gek ké va ló át ala kí tá sa. A me gyei
(fõ vá ro si) il le té kes ség gel el já ró nyo mo zó ügyész sé ge ket a 
me gye szék he lyi vá ro si ügyész sé gek mel lett ön ál ló
ügyész ség ként kell meg szer vez ni.  

A Köz pon ti Ügyész sé gi Nyo mo zó Hi va tal ed di gi mû -
kö dé se iga zol ta a fel ál lí tá sá hoz fû zött vá ra ko zá so kat, s az
ed dig is or szá gos il le té kes ség gel el já ró hi va talt – fi gye -
lem mel a Be. sza bá lya i ra – ön ál ló fõ ügyész ség gé in do kolt
át szer vez ni. Emel lett az el lá tan dó ügyek mennyi sé gé re te -
kin tet tel cél sze rû az ügyé szi köz igaz ga tá si jo gi te vé keny -
ség nek a fõ vá ros ban és le he tõ ség sze rint a me gyék ben
egyet len új – ki zá ró lag ez zel fog lal ko zó – ügyész ség be va -
ló össze vo ná sa.

Mind ezek az Ütv. mó do sí tá sát igény lik, mi u tán az je -
len leg csak me gyei fõ ügyész sé gek rõl és Fõ vá ro si Fõ -
ügyész ség rõl, il le tõ leg he lyi (a me gyék ben vá ro si, a fõ vá -
ros ban ke rü le ti) ügyész sé gek rõl szól. Az így meg ha tá ro -
zott szer ve ze ti rend szer be nem il leszt he tõ a nyo mo zó
ügyész ség ka te gó ri á ja. A Ja vas lat ezért egy sé ge sen
ügyész sé gek rõl és fõ ügyész sé gek rõl szól. 

E szer ve ze ti vál toz ta tá sok kal össze füg gés ben in do kolt
ja vas la tot ten ni az ügyész sé gi szer vek ala pí tá sá val és il le -
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té kes sé gük meg ál la pí tá sá val kap cso la tos köz tár sa sá gi el -
nö ki ha tás kör ki vál tá sá ra. Az Ütv. 1989 de cem be ré ben
meg ál la pí tott 19. § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés
sze rint „ügyé szi szerv lé te sí té sét, meg szün te té sét és szék -
he lyé nek át he lye zé sét a leg fõbb ügyész elõ ter jesz té sé re a
köz tár sa sá gi el nök ren de li el”. Az Ütv. ezen ren del ke zé se
al kot mány el le nes, mi vel nor ma tív ak tus ki bo csá tá sá ra jo -
go sít ja fel a köz tár sa sá gi el nö köt, hol ott ilyen ha tás kö re az
ál lam fõ nek mi nõ sí tett idõ sza kon kí vül nin csen. E hely zet
meg szün te té se ér de ké ben a Ja vas lat a fel lebb vi te li fõ -
ügyész sé gek, a fõ ügyész sé gek és a te rü le ti ka to nai ügyész -
sé gek fel so ro lá sát az Ütv. mel lék le té be il lesz ti, míg a he lyi 
ügyész sé gek fel so ro lá sá ról a leg fõbb ügyész uta sí tá sa ren -
del kez ne.

Ezen kí vül a mó do sí tás az ügyész ség re te le pí ti a 2002.
feb ru ár 28-i, a sú lyos bûn cse lek mé nyek el le ni fo ko zott
küz de lem cél já ból az Eu ro just lét re ho zá sá ról szó ló ta ná csi
ha tá ro zat alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal el lá tan dó fel -
ada tok tel je sí té sét.

A 4-7. §-hoz

A Ja vas lat az Üsztv.-nek az ügyé szi szer ve ze ten be lül
mû kö dõ szak mai tes tü le tek re, az al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ra vo nat ko zó ren del ke zé se it a szer ve ze ti vál toz ta tá sok kal
össz hang ban pon to sít ja, amely ar ra te kin tet tel szük sé ges,
hogy az Üsztv. az ügyé szi szer ve zet je len le gi fel épí té sé hez 
iga zod va sza bá lyoz za e kér dé se ket.

A 8-9. és 11-14. §-hoz

A ma gyar jog fej lõ dés so rán min den eset ben irány adó
volt, hogy a bí rák és az ügyé szek, va la mint más bí ró sá gi és
ügyész sé gi al kal ma zot tak jog ál lá sá nak a sza bá lyo zá sa – a
két igaz ság szol gál ta tá si szer ve zet sa já tos sá gai ál tal in do -
kolt el té ré sek ki vé te lé vel – azo nos vagy le ga láb bis ha son -
ló le gyen. Az el múlt több mint száz év so rán a jog al ko tás
ezt a sza bá lyo zá si el vet tö ret le nül meg tar tot ta.

Ezt az el vet kö vet ve a Ja vas lat ha son ló jo gi hely ze tet te -
remt a két szer ve zet csú csán ál ló ve ze tõk nél e tiszt sé gük
meg szû né sé vel össze füg gõ át he lye zés ese té re. Biz to sít ja,
hogy ha a volt leg fõbb ügyész, il le tõ leg he lyet te sei az
ügyész ség szer ve ze tén be lül kí ván nak ma rad ni, ak kor a
Leg fõbb Ügyész sé gen vagy ké ré sük re ala cso nyabb szin tû
ügyész sé gen más – le he tõ leg ve ze tõ – ügyé szi mun ka kör -
be va ló át he lye zés mel lett mél tá nyos il let mény re le gye nek 
jo go sul tak. Az ügyész sé gi ve ze tõk mel lett min den ügyész
jog ál lá sát érin tõ pon to sí tás, hogy a meg bí za tás meg szû né -
sé nek okai ki egész ül né nek a vá lasz tó jog el vesz té sé vel,
össz hang ban az zal, hogy a vá lasz tó jog fenn ál lá sa ese tük -
ben ki ne ve zé si fel té tel. Ha son ló jel le gû kor rek ció va ló sul -
na meg a leg fõbb ügyész he lyet tes meg bí za tá sá nak a va -
gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett ség el mu lasz tá sa mi at ti
meg szû né se te kin te té ben. 

A 10. §-hoz

Az Eu ró pa Ta nács Kor rup ció El le ni Ál la mok Cso port ja
(GRECO), amely nek a Ma gyar Köz tár sa ság is ré sze se, a
Ma gyar or szág ról szó ló 2003. évi or szág je len té sé ben –
több más, az óta tel je sí tett aján lás mel lett – aján lást fo gal -
ma zott meg az ügyész sé gek, el sõ sor ban a nyo mo zó hi va ta -
lok ve ze tõi el moz dít ha tó sá gá nak to váb bi ga ran ci ák hoz
kö té se ér de ké ben. A GRECO or szág je len té sé nek tény -
meg ál la pí tó ré sze az ügyész sé gi ve ze tõk in do ko lás nél kü li
le vált ha tó sá gát, il let ve az ügyész sé gi szak mai tes tü le tek
be le szó lá si jo gá nak hi á nyát ki fo gá sol ja. 

Mi u tán a GRECO aján lá sa – a kor rup ció el le nes fel lé pés 
ér de ké ben – tar tal mi lag meg fe lel az ügyész ség szak ma i sá -
gá nak erõ sí té sé hez fû zõ dõ ér dek nek is, in do kolt az aján lás
tel je sí té se oly mó don, hogy az ér dem ben ne sért se az
ügyész ség hi e rar chi kus irá nyí tá sát. Er re te kin tet tel az
Üsztv. Ja vas lat sze rin ti mó do sí tá sa tar tal maz za a kért ga -
ran ci á kat. A mó do sí tás az ügyész sé gi ve ze tõi ki ne ve zés
vissza vo ná sát to vább ra sem kö ti in do ko lás hoz, ugya n ak -
kor ga ran ci a ként az ügyé szi ta nács vé le mé nyé nek ki ké ré -
sét te szi kö te le zõ vé. 

A 15. §-hoz

A Ja vas lat a bí rák jog ál lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo zás
he lyett a köz szol gá la ti jog ból me rít sza bá lyo zá si min tát,
ami kor a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi
XXIII. tör vény 71/A. §-a sze rin ti Köz tiszt vi se lõk Nap já -
hoz ha son ló an mun ka szü ne ti nap pá nyil vá nít ja az ügyész -
sé gi szol gá la ti vi szony ban ál lók szá má ra az Ügyész ség
Nap ja ként min den év jú ni us 10-ét. A dá tum meg em lé ke -
zés az el sõ ma gyar ügyé szi tör vény, a ki rá lyi ügyész ség rõl
szó ló 1871. évi XXXIII. tör vény cikk ki hir de té sé rõl.

A 16-17. §-hoz

A Ja vas lat zá ró ren del ke zé sé ben a ha tály ba lé pés ren de -
zé se és a tel jes ren del ke zé sek meg ál la pí tá sát nem igény lõ
szö veg pon to sí tá sok mel lett el vég zi a két mó do sí tás sal
érin tett tör vény ko ráb bi mó do sí tá sai te kin te té ben fel me -
rült ha tá lyon kí vül he lye zé se ket is.

A Ja vas lat az Üsztv., il let ve a bí rák jog ál lá sá ról és ja va -
dal ma zá sá ról szó ló 1997. évi LXVII. tör vény (Bjt.) te kin -
te té ben meg szün tet né a ru há za ti költ ség té rí tés fel hasz ná -
lá sá nak szám lá val tör té nõ iga zo lá sá ra vo nat ko zó kö te le -
zett sé get, mert a sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló 1995.
évi CXVII. tör vény 1. szá mú mel lék le té nek 5.6. pont ja
alap ján a bí rót, az igaz ság ügyi al kal ma zot tat, va la mint az
ügyész sé gi al kal ma zot tat tör vény elõ írá sa alap ján meg il le -
tõ ru há za ti költ ség té rí tés 2004. ja nu ár 1-jé tõl adó men tes.
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UTASÍTÁSOK

A leg fõbb ügyész
1/2006. (ÜK. 1.) LÜ

uta sí tá sa
a Ma gyar Köz tár sa ság he lyi ügyész sé ge i rõl

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 ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ utasítást
adom ki:

1. §

A Ma gyar Köz tár sa ság he lyi ügyész sé gei a kö vet ke zõk:

1. Ba ra nya me gye
Kom lói Vá ro si Ügyész ség,
Mo há csi Vá ro si Ügyész ség,
Pé csi Vá ro si Ügyész ség,
Sik ló si Vá ro si Ügyész ség,
Szi get vá ri Vá ro si Ügyész ség,
Pé csi Nyo mo zó Ügyész ség.

2. Bács-Kis kun me gye
Ba jai Vá ro si Ügyész ség,
Ka lo csai Vá ro si Ügyész ség,
Kecs ke mé ti Vá ro si Ügyész ség,
Kis kõ rö si Vá ro si Ügyész ség,
Kis kun fél egy há zi Vá ro si Ügyész ség,
Kis kun ha la si Vá ro si Ügyész ség,
Kun szent mik ló si Vá ro si Ügyész ség,
Kecs ke mé ti Nyo mo zó Ügyész ség.

3. Bé kés me gye
Bat to nyai Vá ro si Ügyész ség,
Bé kés csa bai Vá ro si Ügyész ség,
Bé ké si Vá ro si Ügyész ség,
Gyu lai Vá ro si Ügyész ség,
Oros há zi Vá ro si Ügyész ség,
Szar va si Vá ro si Ügyész ség,
Szeg hal mi Vá ro si Ügyész ség,
Gyu lai Nyo mo zó Ügyész ség.

4. Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
En csi Vá ro si Ügyész ség,
Ka zinc bar ci kai Vá ro si Ügyész ség,
Me zõ kö ves di Vá ro si Ügyész ség,
Mis kol ci Vá ro si Ügyész ség,
Óz di Vá ro si Ügyész ség,
Sá tor al ja új he lyi Vá ro si Ügyész ség,
Sze ren csi Vá ro si Ügyész ség,
Szik szói Vá ro si Ügyész ség,
Ti sza új vá ro si Vá ro si Ügyész ség,
Mis kol ci Nyo mo zó Ügyész ség.

5. Csong rád me gye
Csong rá di Vá ro si Ügyész ség,
Hód me zõ vá sár he lyi Vá ro si Ügyész ség,
Ma kói Vá ro si Ügyész ség,
Sze ge di Vá ro si Ügyész ség,
Szent esi Vá ro si Ügyész ség,
Sze ge di Nyo mo zó Ügyész ség.

6. Fej ér me gye
Bics kei Vá ro si Ügyész ség,
Du na új vá ro si Vá ro si Ügyész ség,
Sár bo gár di Vá ro si Ügyész ség,
Szé kes fe hér vá ri Vá ro si Ügyész ség,
Szé kes fe hér vá ri Nyo mo zó Ügyész ség.

7. Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Gyõ ri Vá ro si Ügyész ség,
Mo son ma gya ró vá ri Vá ro si Ügyész ség,
Sop ro ni Vá ro si Ügyész ség,
Gyõ ri Nyo mo zó Ügyész ség.

8. Haj dú-Bi har me gye
Be rettyó új fa lui Vá ro si Ügyész ség,
Deb re ce ni Vá ro si Ügyész ség,
Haj dú bö ször mé nyi Vá ro si Ügyész ség,
Haj dú szo bosz lói Vá ro si Ügyész ség,
Püs pök la dá nyi Vá ro si Ügyész ség,
Deb re ce ni Nyo mo zó Ügyész ség.

9. He ves me gye
Eg ri Vá ro si Ügyész ség,
Fü ze sa bo nyi Vá ro si Ügyész ség,
Gyön gyö si Vá ro si Ügyész ség,
Hat va ni Vá ro si Ügyész ség,
He ve si Vá ro si Ügyész ség,
Eg ri Nyo mo zó Ügyész ség.

10. Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Jász be ré nyi Vá ro si Ügyész ség,
Kar ca gi Vá ro si Ügyész ség,
Kun szent már to ni Vá ro si Ügyész ség,
Me zõ tú ri Vá ro si Ügyész ség,
Szol no ki Vá ro si Ügyész ség,
Ti sza fü re di Vá ro si Ügyész ség,
Szol no ki Nyo mo zó Ügyész ség.

11. Ko má rom-Esz ter gom me gye
Esz ter go mi Vá ro si Ügyész ség,
Ko má ro mi Vá ro si Ügyész ség,
Ta ta bá nyai Vá ro si Ügyész ség,
Ta tai Vá ro si Ügyész ség,
Ta ta bá nyai Nyo mo zó Ügyész ség.

1. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 7



12. Nóg rád me gye
Ba las sa gyar ma ti Vá ro si Ügyész ség,
Pász tói Vá ro si Ügyész ség,
Sal gó tar já ni Vá ro si Ügyész ség,
Sal gó tar já ni Nyo mo zó Ügyész ség.

13. Pest me gye
Bu da kör nyé ki Ügyész ség 
Bu da ör si Vá ro si Ügyész ség,
Ceg lé di Vá ro si Ügyész ség,
Da ba si Vá ro si Ügyész ség,
Du na ke szi Vá ro si Ügyész ség,
Gö döl lõi Vá ro si Ügyész ség,
Mo no ri Vá ro si Ügyész ség,
Nagy ká tai Vá ro si Ügyész ség,
Nagy kõ rö si Vá ro si Ügyész ség,
Rác ke vei Vá ro si Ügyész ség,
Szent end rei Vá ro si Ügyész ség,
Vá ci Vá ro si Ügyész ség,
Pest vi dé ki Nyo mo zó Ügyész ség.

14. So mogy me gye
Bar csi Vá ro si Ügyész ség,
Fo nyó di Vá ro si Ügyész ség,
Ka pos vá ri Vá ro si Ügyész ség,
Mar ca li Vá ro si Ügyész ség,
Nagy atá di Vá ro si Ügyész ség,
Sió fo ki Vá ro si Ügyész ség, 
Ka pos vá ri Nyo mo zó Ügyész ség.

15. Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye
Fe hér gyar ma ti Vá ro si Ügyész ség,
Kis vár dai Vá ro si Ügyész ség,
Má té szal kai Vá ro si Ügyész ség,
Nyír bá to ri Vá ro si Ügyész ség,
Nyír egy há zi Vá ro si Ügyész ség,
Vá sá ros na mé nyi Vá ro si Ügyész ség,
Nyír egy há zi Nyo mo zó Ügyész ség.

16. Tol na me gye
Bony há di Vá ro si Ügyész ség,
Dom bó vá ri Vá ro si Ügyész ség,
Pak si Vá ro si Ügyész ség,
Szek szár di Vá ro si Ügyész ség,
Ta má si Vá ro si Ügyész ség,
Szek szár di Nyo mo zó Ügyész ség.

17. Vas me gye
Kör men di Vá ro si Ügyész ség,
Kõ sze gi Vá ro si Ügyész ség,
Sár vá ri Vá ro si Ügyész ség,
Szom bat he lyi Vá ro si Ügyész ség,
Szom bat he lyi Nyo mo zó Ügyész ség.

18. Veszp rém me gye
Aj kai Vá ro si Ügyész ség,

Pá pai Vá ro si Ügyész ség,
Ta pol cai Vá ro si Ügyész ség,
Veszp ré mi Vá ro si Ügyész ség,
Veszp ré mi Nyo mo zó Ügyész ség.

19. Za la me gye
Keszt he lyi Vá ro si Ügyész ség,
Len ti Vá ro si Ügyész ség,
Nagy ka ni zsai Vá ro si Ügyész ség,
Za la eger sze gi Vá ro si Ügyész ség,
Za la eger sze gi Nyo mo zó Ügyész ség.

20. Bu da pest
Bu da pes ti I. és XII. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti II. és III. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti IV. és XV. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti V. és XIII. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti VI. és VII. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti VIII. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti IX. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti X. és XVII. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti XI. és XXII. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti XIV. és XVI. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti XVIII. és XIX. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti XX., XXI. és XXIII. Ke rü le ti Ügyész ség,
Bu da pes ti Nyo mo zó Ügyész ség,
Bu da pes ti Tör vé nyes sé gi Fel ügye le ti Ügyész ség.

2. §

Ez az uta sí tás 2006. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

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

A leg fõbb ügyész
2/2006. (ÜK. 1.) LÜ

uta sí tá sa
az ügyész sé gek il le té kes sé gi te rü le té rõl

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 Ma gyar Köz tár sa ság
ügyé szi szer ve i nek il le té kes sé gi te rü le tét a következõk
szerint határozom meg:

1. §

A Leg fõbb Ügyész ség, a Ka to nai Fõ ügyész ség, a Ka to -
nai Fel lebb vi te li Ügyész ség, va la mint a Köz pon ti Nyo mo -
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zó Fõ ügyész ség il le té kes sé ge az or szág egész területére
kiterjed.

2. §

(1) A Fõ vá ro si Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség il le té kes sé ge
Bu da pest, va la mint Fej ér me gye, He ves me gye, Nóg rád
me gye és Pest me gye területére terjed ki.

(2) A Deb re ce ni Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség il le té kes sé -
ge Haj dú-Bi har me gye, Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye és Sza bolcs-Szat már-Be -
reg me gye területére terjed ki.

(3) A Gyõ ri Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség il le té kes sé ge
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Ko má rom-Esz ter gom me -
gye, Vas me gye, Veszp rém me gye és Za la me gye
területére terjed ki.

(4) A Pé csi Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség il le té kes sé ge Ba -
ra nya me gye, So mogy me gye és Tol na me gye te rü le té re
terjed ki.

(5) A Sze ge di Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség il le té kes sé ge
Csong rád me gye, Bács-Kis kun me gye és Bé kés me gye te -
rü le té re terjed ki.

3. §

A me gyei fõ ügyész ség il le té kes sé gi te rü le te a me gyé re,
a Fõ vá ro si Fõ ügyész ség il le té kes sé gi te rü le te Bu da pest
fõvárosra terjed ki.

4. §

(1) A he lyi ügyész sé gek il le té kes sé gi te rü le te – a
(2)–(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – azo nos a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997. évi LXVI.
tör vény mel lék le té nek I. részében foglaltakkal.

(2) a) A fel lebb vi te li fõ ügyész sé gen, a fõ ügyész sé gen,
il le tõ leg a fõ ügyész ség szék he lye sze rin ti he lyi ügyész sé -
gen (Pest me gyé ben a Bu da kör nyé ki Ügyész sé gen) szol -
gá la tot tel je sí tõ gyer mek- és if jú ság vé del mi ügyé szek a
2. § sze rin ti, il le tõ leg megyei illetékességgel látják el
feladataikat.

b) A fõ ügyész sé gen, il le tõ leg a fõ ügyész ség szék he lye
sze rin ti he lyi ügyész sé gen (Pest me gyé ben a Bu da kör nyé -
ki Ügyész sé gen) szol gá la tot tel je sí tõ köz le ke dé si bün te tõ
ügyé szek me gyei il le té kes ség gel lát ják el fel ada ta i kat.

(3) A Veszp ré mi Vá ro si Ügyész ség il le té kes sé ge a Zir ci 
Vá ro si Bí ró ság il le té kes sé gi te rü le té re is kiterjed.

(4) A bu da pes ti ke rü le ti ügyész sé gek il le té kes sé ge meg -
egye zik az ügyész ség el ne ve zé sé ben meg je lölt ke rü le tek
köz igaz ga tá si te rü le té vel az alábbi kivételekkel:

a) gyer mek- és if jú ság vé del mi ügy ben ki zá ró lag a Bu -
da pes ti VIII. Ke rü le ti Ügyészség,

b) köz le ke dé si bün te tõ ügy ben ki zá ró lag a Bu da pes ti
VI. és VII. Ke rü le ti Ügyészség,

c) tör vé nyes sé gi fel ügye le ti ügy ben – a gyer mek- és if -
jú ság vé del mi ügyek ki vé te lé vel – a Bu da pes ti Tör vé nyes -
sé gi Fel ügye le ti Ügyészség az illetékes.

(5) A nyo mo zó ügyész sé gek me gyei il le té kes ség gel lát -
ják el fel ada ta i kat; a Bu da pes ti Nyo mo zó Ügyész ség il le -
té kes sé gi te rü le te Bu da pest fõvárosra terjed ki.

5. §

(1) A Bu da pes ti Ka to nai Ügyész ség il le té kes sé gi te rü le -
te Bu da pest fõ vá ros ra, Fej ér, He ves, Jász-Nagy kun-Szol -
nok, Ko má rom-Esz ter gom, Nóg rád és Pest megyére terjed
ki.

(2) A Deb re ce ni Ka to nai Ügyész ség il le té kes sé gi te rü -
le te Bor sod-Aba új-Zemp lén, Haj dú-Bi har és Sza -
bolcs-Szat már-Be reg megyére terjed ki.

(3) A Gyõ ri Ka to nai Ügyész ség il le té kes sé gi te rü le te
Gyõr-Mo son-Sop ron, Vas és Veszp rém me gyé re terjed ki.

(4) A Ka pos vá ri Ka to nai Ügyész ség il le té kes sé gi te rü -
le te Ba ra nya, So mogy, Tol na és Za la me gyé re terjed ki.

(5) A Sze ge di Ka to nai Ügyész ség il le té kes sé gi te rü le te
Bács-Kis kun, Bé kés és Csong rád me gyé re terjed ki.

6. §

(1) Ez az uta sí tás 2006. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.
(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát

veszti
a) az ügyész sé gek il le té kes sé gi te rü le té rõl szó ló 8/2003. 

(ÜK. 6.) LÜ utasítás,
b) az ügyész sé gek il le té kes sé gi te rü le té rõl szó ló 8/2003. 

(ÜK. 6.) LÜ uta sí tás mó do sí tá sá ról szó ló 21/2003. (ÜK.
11.) LÜ utasítás, valamint

c) az ügyész sé gek il le té kes sé gi te rü le té rõl szó ló 8/2003. 
(ÜK. 6.) LÜ uta sí tás mó do sí tá sá ról szó ló 5/2004. (ÜK. 4.)
LÜ utasítás.

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

A leg fõbb ügyész
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ

uta sí tá sa
a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé ge szer ve ze té rõl 

és mû kö dé sé rõl szó ló
25/2003. (ÜK. 12.) 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 -
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sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ utasítást
adom ki:

1. §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé ge szer ve ze té rõl és
mû kö dé sé rõl szó ló – több ször mó do sí tott – 25/2003. (ÜK.
12.) LÜ uta sí tás (a to váb bi ak ban: Ut.) 1. §-a (1) be kez dé -
sé nek c)-d) pont ja he lyé be a következõ rendelkezés lép:

„c) a fõ ügyész sé gek,
d) a he lyi ügyész sé gek,”
(2) Az Ut.) 1. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 

ren del ke zés lép:
„(3) Az ügyész ség tu do má nyos, ku ta tó és kép zé si szer -

ve az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet (OKRI).”

2. §

Az Ut. 15. §-a (1) be kez dé se b) pont já nak má so dik for -
du la tá ban a „Köz pon ti Ügyész sé gi Nyo mo zó Hi va tal”
meg je lö lés he lyé be a „Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség”
megjelölés lép.

3. §

Az Ut. a kö vet ke zõ cím mel és 49/A. §-sal egé szül ki:

„A Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség re
vo nat ko zó sza bá lyok

49/A. §

(1) A Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség fel ada ta az ál ta -
la nyo mo zott1 ügy ben az ér de mi ha tá ro zat meg ho za ta la és
– ha a leg fõbb ügyész ese ten ként, ki vé te le sen más ként
nem ren del ke zik – a vád képviselete is.

(2) A Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség or szá gos il le té -
kes ség gel lát ja el a ha tás kö ré be tar to zó, il le tõ leg az ar ra jo -
go sult ál tal oda utalt ügyek nyomozását.

(3) A Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség mû kö dé sé re a
42–45. § és a 47–49. § sza bá lya it kell al kal maz ni az zal az
el té rés sel, hogy  

a) a fõ ügyész nem irá nyít, fel ügyel és el len õriz alá ren -
delt ügyész sé get, ezért a 42. § (2) be kez dé sé nek a fõ ügyé -
szi ha tás kör be vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se, va la mint
a (3) be kez dé sé nek d) és i) pont ja – ez utób bi az össz lét -
szám vo nat ko zá sá ban –, to váb bá a k) pont ja – a ve ze tõ
ügyé szek kizárása tárgyában – nem alkalmazható,

1 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut. 49. § (2) bek.

b) bün te tõ jo gi fõ ü gyész he lyet te sen a Köz pon ti Nyo mo -
zó Fõ ügyész ség fõ ü gyész he lyet te sét kell érteni,

c) a fõ ügyész uta sí tá sa, kör le ve le és vizs gá la tai ki zá ró -
lag a Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség re ter jed het nek ki.”

4. §

Az Ut. a kö vet ke zõ cím mel és 52/A. §-sal egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi 1. cím szá mo zá sa 2. cím re, a 2. cím
szá mo zá sa pe dig 3. címre változik:

„1. He lyi ügyész sé gek

52/A. §

He lyi ügyész sé gek:
a) a vá ro si ügyész sé gek,
b) a fõ vá ro si ke rü le ti ügyész sé gek,
c) a nyo mo zó ügyész sé gek,
d) a tör vé nyes sé gi fel ügye le ti ügyész sé gek.”

5. §

Az Ut. a kö vet ke zõ cím mel és 56/A. §-sal egé szül ki:

„A nyo mo zó ügyész ség re vo nat ko zó sza bá lyok

56/A. §

(1) Az ügyész sé gi nyo mo zás ki zá ró la gos ha tás kö ré be
tar to zó, il le tõ leg az ar ra jo go sult ál tal oda utalt ügyek nyo -
mo zá sát – a Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség ha tás kö ré be
tar to zó ügyek ki vé te lé vel – a nyomozó ügyészség látja el.

(2) A nyo mo zó ügyész ség fel ada ta az ál ta la nyo mo zott2

ügy ben az ér de mi ha tá ro zat meg ho za ta la és – ha a fõ -
ügyész ese ten ként, ki vé te le sen más ként nem ren del ke zik – 
a vád képviselete is.

(3) A nyo mo zó ügyész ség mû kö dé sé re egye bek ben az
53–56. § sza bá lya it kell al kal maz ni.” 

6. §

Az Ut. 61. §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„e) a he lyi ügyész sé gen: a c) pont ban em lí tett ügyész,
va la mint a ve ze tõ ügyész, to váb bá fel adat kör ében – ha az
adott ügy ben ki ad má nyo zás ra jo go sult – a fõ ügyész sé gi
ügyész (ide nem ért ve a Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség
ügyé szét) és a ve ze tõ he lyet tes, illetõleg a csoportvezetõ
ügyész.”

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

(1) Ez az uta sí tás 2006. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az Ut. 14. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban „az
ügyész sé gi nyo mo zó hi va ta lok” szö veg he lyé be „a nyo -
mo zó ügyész sé gek”, i) pont já ban a „nyo mo zó hi va tal”
szö veg he lyé be „nyo mo zó ügyészség” kifejezés lép. 

(3) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Ut. 45. §-ának (3) be kez dé se, 46. §-a és a § cí me,
87. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint 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 8. §-ának (5) be kez dé se, to -
váb bá az ügyé szi szer ve zet ben a mun ka erõ vel és egyes
sze mé lyi jut ta tá sok kal tör té nõ gaz dál ko dás ról szó ló
3/1998. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás 14. §-a a) pontjának utolsó
fordulatában a „megyei (fõvárosi)” szövegrész.

(4) a) 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: uta sí tás) 3. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel
egészül ki: 

„(3) A fõ ügyész az ese ti el té rõ mun ka idõ-be osz tás sal
kap cso la tos jog kö rét ve ze tõi mun ka kört be töl tõ ügyész sé -
gi al kal ma zott ra átruházhatja.”

b) Az uta sí tás 6. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép: 

„(4) A Fõ vá ro si Fõ ügyész ség alá ren delt he lyi ügyész -
ség hez az ügyész, az ügyész sé gi tit kár, a fo gal ma zó és az
ügyész sé gi ügy in té zõ ki ne ve zé se – a ve ze tõ ál lá sú ügyész,
a Bu da pes ti Nyo mo zó Ügyész ség és a Bu da pes ti Tör vé -
nyes sé gi Fel ügye le ti Ügyész ség ese té ben az ügyész, az
ügyész sé gi tit kár és az ügyész sé gi ügy in té zõ ki vé te lé vel –
az ügyész ség konk rét meg ne ve zé se nél kül, vál to zó szol gá -
la ti helyre történik. A szolgálati helyet a fõvárosi fõügyész
jelöli ki.”

(5) a) Az ügyé szi szer ve zet ben a mun ka erõ vel és egyes
sze mé lyi jut ta tá sok kal tör té nõ gaz dál ko dás ról szó ló
3/1998. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás (a to váb bi ak ban: Jut.) 2. §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a következõ
rendelkezés lép:

„c) a fõ ügyész mun kál ta tói jog kö ré be tar to zó fõ ügyész -
sé gi ügyé szek, he lyi ügyész sé gi ügyé szek, ügyész sé gi
nyo mo zók, tiszt vi se lõk (ezen be lül az ügyész sé gi ügy in té -
zõk), ír no kok és fi zi kai al kal ma zot tak ál lás he lye i nek szá -
mát;”

b) a Jut. 12. §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„Nem ve he tõ fi gye lem be a he lyet te sí té si díj ke ret kép zé -
sé nél az új on nan lé te sí tett ál lás hely az el sõ be töl té sé ig, to -
váb bá a túl be töl tés sel érintett álláshely sem.”.

(6) Az ügyé szi szer ve zet irat ke ze lé si sza bály za tá nak be -
ve ze té sé rõl szó ló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ uta sí tás mel -
lék le te ként ki adott irat ke ze lé si sza bály zat 2. szá mú füg ge -
lé ke a kö vet ke zõ rendelkezéssel egészül ki:

„64. Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész sé get ve ze tõ fõ -
ügyész.”

(7) a) A mun ka idõn kí vü li ügyé szi szol gá lat ról szó ló
16/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás (a to váb bi ak ban: ut.)
3. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Pi he nõ na pon és mun ka szü ne ti na pon a ké se del met
nem tû rõ ügyé szi in téz ke dé se ket – a fõ ügyész uta sí tá sa
sze rint – a ké szen lé ti szol gá la tot tel je sí tõ, il let ve ügye le tet
el lá tó ügyész te szi meg.”,

b) az ut. mel lék le té nek a Fõ vá ro si Fõ ügyész ség re vo nat -
ko zó ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

 Fõ ügyész ség  Ügyész
 Tiszt-
vi se lõ
Ír nok

 Na pi
ügye le ti idõ 

(óra/fõ)

 Fõ vá ros 3 1 8

Köz pon ti Nyo mo zó
Fõ ügyész ség

2 1 8

(8) Ahol irá nyí tó in téz ke dés 
– me gyei fõ ügyész sé get em lít, azon fõ ügyész sé get, 
– Köz pon ti Ügyész sé gi Nyo mo zó Hi va talt em lít, azon

Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész sé get,
– ügyész sé gi nyo mo zó hi va talt em lít, azon nyo mo zó

ügyész sé get kell érteni.
(9) Az (5) be kez dés b) pont já nak ren del ke zé sét az uta sí -

tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en lé te sí tett ál lás he lyek re vo nat -
ko zó an kell alkalmazni.

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

A leg fõbb ügyész
4/2006. (ÜK. 1.) LÜ

uta sí tá sa
a köz ér de kû ada tok szol gál ta tá sá ról

A sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok
nyil vá nos sá gá ról szó ló 1992. évi LXIII. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Avtv.) és az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság -
ról szó ló 2005. évi XC. tör vény (a to váb bi ak ban: Eitv.), a
köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak
nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek 
bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról
szó ló 2003. évi XXIV. tör vény ren del ke zé se i re fi gye lem -
mel, a köz ér de kû ada tok elekt ro ni kus köz zé té te lé re, az
egy sé ges köz adat ke re sõ rend szer re, a köz pon ti elekt ro ni -
kus jegy zék re, va la mint az adat in teg rá ci ó ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ról szó ló 305/2005. (XII. 25.) Korm.
ren de let 3. §-ában írt kö te le zés alap ján, a Ma gyar Köz tár -
sa ság ügyész sé gé nek a köz ér de kû ada tok elekt ro ni kus
úton tör té nõ köz zé té te lé nek, és a közérdekû adatok
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megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjérõl a
következõ Szabályzatot (a továbbiakban: Közérdekû
Adatszolgáltatási Szabályzat) adom ki:

1. §

A Köz ér de kû Adat szol gál ta tá si Sza bály zat

A Köz ér de kû Adat szol gál ta tá si Sza bály zat célja:
a) a köz vé le mény pon tos és gyors tá jé koz ta tá sa ér de ké -

ben a köz ér de kû ada tok az Eitv.-ben meg ha tá ro zott kö ré -
nek elekt ro ni kus úton bár ki szá má ra sze mély azo no sí tás és
adat igény lé si el já rás nél kül, fo lya ma tos és díj men tes köz -
zé té te le a Ma gyar Köztársaság ügyészségének internetes
honlapján;

b) az Avtv. 20. §-ában, a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a
köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá 
té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes
tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2003. évi XXIV. tör vény,
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 157/A-157/D. §-ában fog lalt elõ -
írá sok fi gye lem be vé te lé vel a köz ér de kû ada tok, to váb bá a
köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok meg is me ré sé hez va ló jog -
nak a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gét érintõ, nem
elektronikus úton történõ érvényesítésének részletes
szabályozása. 

2. §

Fo ga lom-meg ha tá ro zá sok

(1) A Köz ér de kû Adat szol gál ta tá si Sza bály zat al kal ma -
zá sá ban:

a) adat ké rõ: bár mely ter mé sze tes sze mély, jo gi sze mély 
vagy jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet, aki,
vagy amely köz ér de kû vagy köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok 
egye di szol gál ta tá sá ra irá nyu ló ké rel met nyújt be, füg get -
le nül at tól, hogy a ké re lem ben fog lalt ada to kat sa ját, vagy
más sze mély, il let ve szervezet általi felhasználás céljából
igényli;

b) in téz mé nyi adat fe le lõs: a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé gé nek je len uta sí tás ban meg ha tá ro zott egysége;

c) in téz mé nyi adat köz lõ: a Leg fõbb Ügyész ség Adat vé -
del mi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ön ál ló Osz tá lya; sta tisz ti kai
adat szol gál ta tás vo nat ko zá sá ban a Leg fõbb Ügyész ség
Szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és Információs Fõosztály;

d) köz zé té tel: az Eitv. 2. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság Leg fõbb Ügyész sé gé nek in -
ter ne tes hon lap ján (www.mklu.hu) tör té nõ megjelenítés;

e) köz zé té te li egy ség: a köz zé ten ni kí vánt, meg ha tá ro -
zott szem pon tok sze rint cso por to sí tott ada tok összes sé ge,
il let ve az egye di köz ér de kû, vagy köz ér dek bõl nyil vá nos
adat ké rés re rendelkezésre bocsátott információ.

(2) A köz zé té te li egy sé gek nek az in ter ne tes hon la pon
va ló meg je le ní té sé rõl a Leg fõbb Ügyész ség Szá mí tás tech -
ni ka-al kal ma zá si és In for má ci ós Fõosztálya gondoskodik.

ELSÕ RÉSZ

A KÖZÉRDEKÛ ADATOK ELEKTRONIKUS
KÖZZÉTÉTELE

3. §

A köz ér de kû ada tok elekt ro ni kus köz zé té te lé nek
mód ja és for má ja

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé ge az Eitv. sze rin ti
köz zé té te li kö te le zett sé ge it sa ját, kül sõ szol gál ta tó tól bé -
relt tár he lyen üze mel te tett hon la pon (www.mklu.hu)
teljesíti. 

(2) A Leg fõbb Ügyész ség Szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá -
si és In for má ci ós Fõ osz tá lya a köz ér de kû ada tok elekt ro ni -
kus köz zé té te le cél já ból elekt ro ni kus for má ban ûr la po kat
ké szít, ame lyek fel hasz ná lá sá val az in téz mé nyi adat fe le lõ -
sök a köz zé té te li egységeket továbbítják az intézményi
adatközlõhöz.

4. §

Az in téz mé nyi adat fe le lõ sök

(1) Az Eitv. „Ál ta lá nos köz zé té te li lis tá”-ja sze rin ti in -
téz mé nyi adat fe le lõ sök:

a) a „Szer ve ze ti, sze mély ze ti ada tok” cí mû I. rész I/1.,
I/2., I/3, I/4., I/6. és az I/9. pont jai te kin te té ben a Leg fõbb
Ügyész ség Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ -
osz tá lya, to váb bá a ka to nai ügyé szi szer ve zet vo nat ko zá -
sá ban a Ka to nai Fõ ügyész ség Sze mély ügyi és Információs 
Önálló Osztálya; 

b) a „Te vé keny ség re, mû kö dés re vo nat ko zó ada tok” cí -
mû II. rész II/1., II/2. és a II/10. pont jai sze rin ti adat köz lés
in téz mé nyi adat fe le lõ se a Leg fõbb Ügyész ség Sze mély -
ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tá lya – a 2. pont
te kin te té ben a Nem zet kö zi és Eu ró pai Ügyek Fõ osz tá lya, a 
10. pont ese té ben a Ka to nai Fõ ügyész ség sze mély ügyi és
in for má ci ós osz tá lya is –; a II/6. és a II/7. pon tok ban írt
adat köz lé sek ese té ben a Leg fõbb Ügyész ség Szá mí tás -
tech ni ka-al kal ma zá si és In for má ci ós Fõ osz tá lya; míg a
II/11. pont ese té ben az il le té kes szak mai fõ osz tá lyok, a
II/12., II/13., II/14. és II/15. pon tok szerinti adatközlések
tekintetében a Számítástechnika-alkalmazási és Infor má -
ci ós Fõosztály;

c) a II/11. pont sze rin ti adat köz lé sek csak az éves köz -
pon ti vizs gá la ti terv alap ján ké szí tett, a leg fõbb ügyész
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vagy a ka to nai fõ ügyész ál tal jó vá ha gyott olyan össze fog -
la ló je len té sek re ter jed nek ki, ame lyek sze mé lyes, vagy
mi nõ sí tett ada to kat nem tar tal maz nak, il le tõ leg más
törvényes érdeket nem ve szé lyez tet nek;

d) a „Gaz dál ko dá si ada tok” cí mû III. rész III/1., III/2.,
III/3., III/4. és III/6. pont jai sze rin ti adat köz lé sek vo nat ko -
zá sá ban a Leg fõbb Ügyész ség Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó sá ga,
to váb bá a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek, fõ ügyész sé gek és
az OKRI a sa ját ha tás kö rük ben megkötött szerzõdések
vonatkozásában.

(2) Az adat to váb bí tás min den al ka lom mal elekt ro ni kus
for má ban tör té nik a Leg fõbb Ügyész ség In for ma ti kai
Köz pont ja ál tal mû köd te tett bel sõ szá mí tó gé pes há ló zat
(Int ra net) út ján.

(3) A fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek, a fõ ügyész sé gek
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé ge ik tel je sí té se ként a meg fe -
le lõ ada to kat a Leg fõbb Ügyész ség il le té kes in téz mé nyi
adat fe le lõ sé hez to váb bít ják, aki el lát ja a szük sé ges ko or di -
ná ci ós fel ada to kat, rend sze re sen fris sí ti az ada to kat, és to -
váb bít ja azo kat az in téz mé nyi adat köz lõ szá má ra. 

5. §

Az adat köz lés rész le tes tech no ló gi ai sza bá lyo zá sát a
Leg fõbb Ügyész ség Szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és In -
for má ci ós Fõ osz tá lya ké szí ti el, és nem nyil vá nos do ku -
men tum ként az in téz mé nyi adat fe le lõ sök ren del ke zé sé re
bo csát ja. 

6. §

Az in téz mé nyi adat fe le lõs a köz zé ten ni kí vánt ada tot
an nak ke let ke zé sé tõl szá mí tott há rom mun ka na pon be lül,
il let ve a köz zé té te li kö te le zett sé get meg elõ zõ en to váb bít ja 
az in téz mé nyi adat köz lõ nek. 

7. §

(1) Az in téz mé nyi adat köz lõ a ré szé re meg kül dött ada -
tot meg vizs gál ja, nem sér ti-e az adat köz lés a sze mé lyes, il -
le tõ leg a mi nõ sí tett ada tok vé del mé rõl szó ló tör vé nyek
ren del ke zé se it.

(2) Amennyi ben az in téz mé nyi adat fe le lõs ál tal szol gál -
ta tott köz zé té te li egy ség meg fe lel a sze mé lyes és mi nõ sí -
tett ada tok vé del mé rõl szó ló tör vé nyi elõ írá sok nak, ha la -
dék ta la nul to váb bít ja a Szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és
In for má ci ós Fõ osz tály nak az in ter ne tes hon la pon va ló
meg je le ní tés vé gett. Ha a köz zé té te li egy ség va la mely ok -
ból nem fe lel meg a sze mé lyes, il le tõ leg a mi nõ sí tett ada -
tok vé del mé rõl szó ló tör vé nyi elõ írá sok nak, ké se de lem
nél kül vissza kül di azt az in téz mé nyi adat fe le lõs nek, min -
den eset ben meg je löl ve a köz zé té tel aka dá lyát. 

8. §

A köz zé té te li egy sé gek mó do sí tá sá nak, 
he lyes bí té sé nek és fris sí té sé nek rendje

Ha a köz zé tett köz ér de kû adat pon tos sá gá val, helyt ál ló -
sá gá val, idõ sze rû sé gé vel vagy tar tal má val kap cso lat ban az 
in téz mé nyi adat köz lõ vagy har ma dik sze mély ki fo gást
emel, az in téz mé nyi adat köz lõ ha la dék ta la nul ér te sí ti az
in téz mé nyi adat fe le lõst, aki há rom mun ka na pon be lül a ki -
fo gás olt ada to kat meg vizs gál ja, és szük ség ese tén in téz ke -
dik az ada tok mó do sí tá sá ról vagy he lyes bí té sé rõl. Az ilyen 
eset ben alkalmazandó eljárás azonos az eredeti közzétételi 
egység továbbítási rendjével.

9. §

A fe gyel mi fe le lõs ség és az adat biz ton ság sza bá lyai

(1) A köz zé té te li kö te le zett sé gért fe le lõs mun ka kö rök -
ben a köz zé té tel lel kap cso la tos fel ada tok nem meg fe le lõ
tel je sí té se vagy tel je sí té sé nek vét kes el mu lasz tá sa fe gyel -
mi fe le lõs ség re vo nást ered mé nyez az ügyész sé gi szol gá -
la ti vi szony ról és ügyész sé gi adat ke ze lés rõl szó ló 1994.
évi LXXX. tv. 52–69. §-ainak, továbbá 92. §-ának
alkalmazásával. 

(2) Az adat szol gál ta tá sok és adat köz lé sek so rán úgy
kell el jár ni, hogy a szol gál ta tott, vagy kö zölt ada tok hoz il -
le ték te len sze mély ne fér hes sen hoz zá, azo kat ne
változtathassa meg.

MÁSODIK RÉSZ

A KÖZÉRDEKÛ ÉS KÖZÉRDEKBÕL
NYILVÁNOS ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ

KÉRELMEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE

10. §

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

Az Avtv. 20. §-ában, a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a
köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá 
té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes
tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2003. évi XXIV. tör vény,
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szó ló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 157/A–157/D. §-ában fog lalt
elõ írá sok fi gye lem be vé te lé vel a köz ér de kû ada tok, to váb -
bá a köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok meg is me ré sé hez va ló
jog nak a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gét érin tõ, nem
elekt ro ni kus úton tör té nõ ér vé nye sí té se cél já ból a Ma gyar
Köz tár sa ság ügyész sé ge a hi vat ko zott jogszabályi kö -
telezett sé gek keretében, egyedi kérelemre közérdekû és
közérdekbõl nyilvános adatokat szolgáltat.
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11. §

Az el já rás meg in dí tá sa

(1) Az adat szol gál ta tás ké re lem re tör té nik. A köz ér de kû 
és köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok meg is me ré sé re irá nyu ló
írá sos ké re lem sze mé lye sen, pos tai úton, vagy elekt ro ni -
kus üze net for má já ban nyújt ha tó be. A ké rel met a Leg fõbb 
Ügyész ség Adat vé del mi és Mû sza ki Biz ton sá gi Önálló
Osztálya fogadja (intézményi adatközlõ).

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé re és te vé keny sé -
gé re vo nat ko zó sta tisz ti kai ada tok irán ti ké rel met a Leg -
fõbb Ügyész ség Szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és In for -
má ci ós Fõosztályához kell benyújtani. 

(3) A saj tó szá má ra ad ha tó tá jé koz ta tás rend jét a
9/2005. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás sza bá lyoz za.

(4) A köz ér de kû és köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok szol -
gál ta tá sá ra irá nyu ló ké rel met az el já rás tel jes idõ tar ta ma
alatt az adat ké rõ bár mi kor vissza von hat ja, az in téz mé nyi
adat köz lõ jo go sult azon ban az adat szol gál ta tás sal kap cso -
lat ban a vissza vo ná sig keletkezett költségeinek
megtérítését kérni. 

12. §

(1) A sze mé lye sen meg je lent adat ké rõ ké rel mét az er re
rend sze re sí tett for ma nyom tat vány ki töl té sé vel – ame lyet a 
mel lék let tar tal maz, il let ve amely a www.mklu.hu in ter ne -
tes hon lap ról le tölt he tõ – az in téz mé nyi adat köz lõ tit kár sá -
gán nyújt ja be, ahol szük ség ese tén se gít sé get kér het a for -
ma nyom tat vány he lyes ki töl té sé hez. Az in téz mé nyi adat -
köz lõ a kérelmet bevezeti az adatszolgáltatási nyilván tar -
tás ba (20. §).

(2) Az in téz mé nyi adat köz lõ a ké re lem for mai meg vizs -
gá lá sa után az Eitv. alap ján egyéb ként köz zé tett ada tok ra
irá nyu ló ké re lem ese té ben tá jé koz tat ja az adat ké rõt a köz -
zé tett adat pon tos fel lel he tõ sé gé rõl. Ha az adat ké rõ ké rel -
mét a tá jé koz ta tás után is fenn tart ja, az intézményi
adatközlõ a kérelmet elutasítja.

(3) Ha az adat ké rõ írás ban elõ ter jesz tett ké rel mét nem a
11. § (1) és (2) be kez dé sé ben írt szer ve ze ti egy sé gek hez
jut tat ta el, a cím zett ként meg je lölt szer ve ze ti egy ség ha la -
dék ta la nul meg kül di a ké rel met az intézményi
adatközlõnek. 

13. §

(1) Ha az adat ké rõ a ké rel met az igé nyelt ada tok kal ren -
del ke zõ szer ve ze ti egy ség nél szó ban (sze mé lye sen vagy
te le fo non) ter jesz ti elõ, – ha az igé nyelt adat olyan köz ér -
de kû, vagy köz ér dek bõl nyil vá nos adat nak mi nõ sül,
amely nek nyil vá nos sá gát jog sza bály nem kor lá toz za, és az 
adat ké rõ sem ki fo gá sol ja a szó be li adat köz lést, – a meg ke -
re sett szer ve ze ti egy ség az ada to kat szó ban is kö zöl he ti.

Az adat szol gál ta tás té nyé rõl fel jegy zést ké szít, ame lyet tá -
jé koz ta tá sul meg küld az in téz mé nyi adat köz lõ nek. Az in -
téz mé nyi adat köz lõ a fel jegy zé se ket nyil ván tart ja, azok
tar tal mát fo lya ma to san elem zi, és szükség esetén megteszi 
a szükséges intézkedéseket a www.mklu.hu honlapon való 
megjelenítés végett. 

(2) Ha az (1) be kez dés sze rint fo ga dott adat ké rés szó ban 
azon nal nem vá la szol ha tó meg, a szer ve ze ti egy ség fel ké ri
az adat ké rõt ké rel mé nek írás ban va ló be nyúj tá sá ra az
intézményi adatközlõnél.

14. §

A ké re lem meg vizs gá lá sa

(1) Az in téz mé nyi adat köz lõ a ké rel met ha la dék ta la nul
meg vizs gál ja ab ból a szem pont ból, hogy 

a) tar tal maz za-e az adat ké re lem tel je sí té sé hez szük sé -
ges adatokat;

b) a meg is mer ni kí vánt ada tok kö re meg ha tá roz ha tó-e;
c) a kért ada tok a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé nek

ke ze lé sé ben vannak-e.
(2) Ha az elõ ter jesz tett ké re lem nem tar tal maz za a dön -

tés hez szük sé ges ada to kat, vagy az adat ké rõ a meg is mer ni
kí vánt ada tot nem tud ja pon to san meg je löl ni, az in téz mé -
nyi adat köz lõ fel ve szi a kap cso la tot az adat ké rõ vel, és se -
gít sé get nyújt a for mai szem pont ból meg fe le lõ ké re lem be -
nyúj tá sá hoz, vagy a megismerni kívánt adatok körének
pontosításában.

(3) Ha az in téz mé nyi adat köz lõ köz re mû kö dé se ered -
mé nyes nek bizonyult:

a) a sze mé lye sen meg je lent ügy fe let fel ké ri a ko ráb ban
be nyúj tott ké rel me ki egé szí té sé re;

b) más mó don (te le fo non, e-ma il ben, stb.) tör tént egyez -
te tés ese té ben ké ri az adat ké rõt, hogy az egyez te tés ered -
mé nye ként ki egé szí tett ké rel mét ismételten nyújtsa be.

(4) Ha a ké re lem be nyúj tá sa kor, az in téz mé nyi adat köz -
lõ és az adat ké rõ kö zöt ti egyez te tés so rán, vagy az el já rás
bár mely ké sõb bi sza ka szá ban az ál la pít ha tó meg, hogy a
ké re lem ben sze rep lõ ada tok, vagy azok egy ré sze nem a
Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé nek ke ze lé sé ben van, a
ké rel met, vagy an nak egy ré szét az in téz mé nyi adat köz lõ
ha la dék ta la nul meg kül di az il le té kes szerv hez, az adat ké rõ 
egy ide jû ér te sí té se mel lett. Ha az adat szol gál ta tás tel je sí té -
sé re il le té kes szerv nem állapítható meg, az adatkérõt errõl
a körülményrõl értesíteni kell.

15. §

Ha a ké re lem tel je sí té sé hez – a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé gé nek ke ze lé sé ben lé võ ada tok alap ján – új adat
elõ ál lí tá sa szük sé ges, az in téz mé nyi adat köz lõ az érin tett
szer ve ze ti egy sé gek be vo ná sá val meg vizs gál ja a ké re lem
tel je sít he tõ sé gét, fel ké ri a Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó sá got elõ -
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ze tes díj kal ku lá ció ké szí té sé re a fel me rü lõ költ sé gek rõl,
majd ezek rõl az adat ké rõt tá jé koz tat ja. Ha az adat ké rõ a
fel té te le ket el fo gad ja, a to váb bi el já rás ról (az ada tok szol -
gál ta tá sá nak határideje, módja, az ellenszolgáltatás
mértéke) az intézményi adatközlõ és az adatkérõ
megállapodik. 

16. §

A ké re lem el in té zé se

(1) A for mai és tar tal mi szem pont ból meg fe le lõ ké re lem 
be nyúj tá sa ese tén az in téz mé nyi adat köz lõ ha la dék ta la nul
meg ál la pít ja, hogy a ké re lem ben fog lalt ada tok me lyik
szer ve ze ti egy ség nél, vagy egy sé gek nél lel he tõk fel,
továbbá intézkedik ezek beszerzésérõl.

(2) A szer ve ze ti egy sé gek (in téz mé nyi adat fe le lõ sök) az 
igé nyelt ada to kat a meg ke re sés ben meg je lölt idõ pon tig,
leg ké sõbb azon ban a meg ke re sés nap já tól szá mí tott öt
mun ka na pon be lül meg kül dik az intézményi
adatközlõnek. 

(3) A kért köz ér de kû és köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok
át adá sa a meg ke re sett in téz mé nyi adat fe le lõs fe le lõs sé ge;
a meg fe le lõ tel je sí tést az in téz mé nyi adat köz lõ tar tal mi
szem pont ból nem vizs gál ja, de el len õr zi, hogy a szol gál ta -
tott ada tok össz hang ban van nak a sze mé lyes és a mi nõ sí -
tett adatok védelmére rendelt törvényi elõírásokkal.

(4) Ha az in téz mé nyi adat köz lõ meg ál la pít ja, hogy az
adat ké rõ ál tal igé nyelt ada tok adat vé del mi okok mi att nem 
hoz ha tók nyil vá nos ság ra, an nak té nyé rõl, oka i ról, to váb bá 
az Avtv. 21. §-a sze rin ti jog or vos la ti le he tõ ség rõl az
ügyfelet írásban értesíti. 

(5) Ha az adat ké rõ ké rel me csu pán rész ben tel je sít he tõ,
az ér te sí tés ben a (4) be kez dés ben ír ta kon kí vül az in téz mé -
nyi adat köz lõ fel tün te ti a nyil vá nos ság ra nem hoz ha tó ada -
tok pon tos meg ne ve zé sét és a megtagadás indokait.

(6) Ha az adat ké rõ ál tal igé nyelt ada tok, vagy azok egy
ré sze azért nem hoz ha tók nyil vá nos ság ra, mert az Avtv.
19. § (5) be kez dé se alap ján nem nyil vá nos ada tok nak mi -
nõ sül nek, az in téz mé nyi adat köz lõ tá jé koz tat ja az adat ké -
rõt a nem nyil vá nos adat ra vo nat ko zó meg is me ré si ké re -
lem benyújtásának feltételeirõl és módjáról.

(7) Az el uta sí tó in téz ke dést az in téz mé nyi adat köz lõ a
ké re lem be ér ke zé sé tõl, a 15. § sze rin ti eset ben a meg ál la -
po dás nap já tól szá mí tott har minc napon belül meghozza.

17. §

Az ada tok elõ ké szí té se át adás ra

(1) Ha a ké re lem tel je sít he tõ, és az adat ké rõ az adat szol -
gál ta tás sal kap cso lat ban fel me rült költ sé gek meg fi ze té sét
iga zol ta, az in téz mé nyi adat köz lõ a nyil vá nos ság ra hoz ha -
tó ada to kat, az azok ról ké szí tett [pa pír ala pú vagy elekt ro -

ni kus adat hor do zó ra rög zí tett (flop py, CD)] má so la to kat –
az adat ké rõ írá sos ké rel mé ben meg je lölt adathordozón –
bemutatásra vagy megküldésre elõkészíti.

(2) Ha a do ku men tum tör vény ál tal vé dett sze mé lyes
vagy mi nõ sí tett ada to kat tar tal maz, azo kat az in téz mé nyi
adat köz lõ ano ni mi zá lás sal, ta ka rás sal, vagy más mó don
felismerhetetlenné teszi.

(3) Sze mé lyes vagy mi nõ sí tett ada tok fel is mer he tet len -
né té te le ese tén a sze mé lye sen, az ada tok köz vet len meg is -
me ré se cél já ból meg je le nõ adat ké rõ nek az in téz mé nyi
adat köz lõ csak az ilyen né tett dokumentumot mutatja be.

(4) Az in téz mé nyi adat köz lõ a kért ada to kat tar tal ma zó
do ku men tum be mu ta tá sá ról és az eset leg fel me rült költ sé -
gek rõl a 15. § sze rin ti meg ál la po dá sá tól szá mí tott 30 na -
pon be lül írás be li dön tést hoz, amely tar tal maz za az Avtv.
21. §-a sze rin ti jog or vos la ti lehetõségrõl szóló
tájékoztatást is.

18. §

Az ada tok át adá sa

(1) Ha az adat ké rõ az ada to kat sze mé lye sen, köz vet le -
nül kí ván ja meg is mer ni, az in téz mé nyi adat köz lõ a 18. §
(4) be kez dé se sze rin ti dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ en ha la -
dék ta la nul kap cso lat ba lép az adat ké rõ vel meg fe le lõ idõ -
pont egyez te té se vé gett. En nek so rán fel hív ja az adat ké rõ
fi gyel mét ar ra, hogy ha az egyez te tett he lyen és idõ pont -
ban nem je le nik meg – 30 na pon belül elõterjesztett
kérelme alapján – új idõpontot állapít meg.

(2) Ha az adat ké rõ az egyez te tett hely szí nen és idõ pont -
ban két al ka lom mal nem je lent meg, vagy az el sõ el mu -
lasz tott idõ pon tot kö ve tõ en 30 na pon be lül nem kez de mé -
nye zi új idõ pont meg ál la pí tá sát, a ké rel met visszavontnak
kell tekinteni. 

(3) Az egyez te tés nyo mán sze mé lye sen meg je le nõ adat -
ké rõ nek az in téz mé nyi adat köz lõ kép vi se lõ je át ad ja a köz -
ér de kû vagy köz ér dek bõl nyil vá nos adat ren del ke zés re bo -
csá tá sá ról ho zott dön tést, és fel ké ri, hogy az ügy irat elõ -
adói ívén alá írá sá val iga zol ja a kért ada tok át adá sát. Az el -
is me rés el ma ra dá sa ese tén az adatkérõ az adatok
tanulmányozását nem kezdheti meg.

(4) Az ada tok ta nul má nyo zá sá ra – az er re a cél ra ki je lölt 
he lyi ség ben – az adat ké rõ szá má ra meg fe le lõ idõt kell biz -
to sí ta ni. A be mu ta tott ada tok ta nul má nyo zá sa so rán az in -
téz mé nyi adat köz lõ kép vi se lõ je vé gig je len van, és az
adatok biztonságára felügyel.

(5) Az adat ké rõ jo go sult a be mu ta tott ira tok ból jegy ze -
te ket ké szí te ni, to váb bá má so la tok ké szí té sé re irá nyu ló
igé nyét, vagy a má so la tok át vé te lé nek vá lasz tott mód ját
(sze mé lye sen, pos tai úton) az in téz mé nyi adat köz lõ je len -
lé võ kép vi se lõ jé nek je lez he ti. Eb ben az eset ben az in téz -
mé nyi adat köz lõ kép vi se lõ je az ere de ti leg be nyúj tott ké re -
lem meg fe le lõ mó do sí tá sá ról, az adat ké rõ általi aláírásáról
gondoskodik, és közli az esetleges költségtérítés összegét.
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(6) Min den más eset ben az in téz mé nyi adat köz lõ a kért
ada to kat köny velt kül de mény ként pos tai úton küldi meg.

19. §

Az el já rás le zá rá sát kö ve tõ in téz ke dé sek

Az in téz mé nyi adat köz lõ az ál ta lá nos irat ke ze lé si sza -
bá lyok sze rint el jár va irat tár ba he lye zi az el já rás so rán ki -
ad má nyo zott iratokat. 

20. §

Adat szol gál ta tá si nyil ván tar tás

(1) Az in téz mé nyi adat köz lõ a be ér ke zett ké rel mek rõl, a 
ké rel mek el in té zé si mód já ról, el uta sí tó dön tés ese tén an -
nak in do ká ról, nyilvántartást vezet.

(2) Az in téz mé nyi adat köz lõ a nyil ván tar tás alap ján tel -
je sí ti a köz ér de kû és köz ér dek bõl nyil vá nos ada tok ke ze lé -
sé vel kap cso la tos sta tisz ti kai, to váb bá az Avtv. 20. §-ának
(4) be kez dé se szerinti adatszolgáltatást.

21. §

Zá ró ren del ke zé sek

(1) Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar 
Köz tár sa ság ügyész sé ge szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl
szó ló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 

a) 12. §-ának e) pont ja a kö vet ke zõ kép pen mó do sul:
„e) el lát ja az Avtv., a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a

köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá 
té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes
tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2003. évi XXIV. tör vény,
to váb bá az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról szó ló
2005. évi XC. tör vény sze rin ti köz ér de kû és köz ér dek bõl
nyil vá nos ada tok nyil vá nos sá gá nak biztosításából eredõ
adatellenõrzési és adatközlõi feladatokat;”

b) 22. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ p) pont tal egé -
szül ki:

„p) el lát ja tör vény ben és egyes leg fõbb ügyé szi uta sí tá -
sok ban elõ írt adat köz lé sek kel össze füg gés ben fel me rült
feladatokat.”

(3) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a saj tó
szá má ra ad ha tó tá jé koz ta tás rend jé rõl szó ló 9/2005.
(ÜK. 5.) LÜ uta sí tás 9. §-ának (1) be kez dé se hatályát
veszti.

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

Mel lék let a 4/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás hoz

KÉRELEM
a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé nek ke ze lé sé ben lévõ

köz ér de kû, vagy köz ér dek bõl nyil vá nos adat
meg is me ré sé re

A ké rel me zõ ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Le ve le zé si cí me irá nyí tó szám mal: . . . . . . . . . . . . . . . .

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

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

Az igé nyelt köz ér de kû, vagy köz ér dek bõl nyil vá nos
adat pon tos meg ha tá ro zá sa:

Az ada tok ról má so lat ké szí té sét
¨ ké rem
¨ nem ké rem.

Csak má so lat igény lé se ese tén kell ki töl te ni

Az el ké szí tett má so la to kat:

¨ sze mé lye sen kí vá nom át ven ni
¨ pos tai úton ké rem meg kül de ni

——

Az adat hor do zó faj tá ja

¨ pa pír
¨ vá lasz tott elekt ro ni kus adat hor do zó:
¨ egyéb, még pe dig:

Vál la lom, hogy az új ada tok elõ ál lí tá sá val és a má so la -
tok ké szí té sé vel össze füg gés ben fel me rült költ sé ge ket leg -
ké sõbb a má so la tok át vé te lé ig a Leg fõbb Ügyész ség Gaz -
da sá gi Fõigazgatóságának javára befizetem.

Tu do má sul ve szem, hogy ké rel mem vissza vo ná sa ese -
tén az ada tok elõ ál lí tá sá val össze füg gés ben a vissza vo ná -
sig fel me rült költ sé ge ket kö te les vagyok megfizetni.

Kel te zés:. . . . . . . . . . . . . . .

Alá írás
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A leg fõbb ügyész
25/2003. (ÜK. 12.) LÜ

uta sí tá sa
a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé ge szer ve ze té rõl

és mû kö dé sé rõl

(Mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt,
2006. feb ru ár 1-jé tõl ha tá lyos szö veg)

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 (3) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az ügyész ség szer ve -
ze té rõl és mû kö dé sé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról a következõ 
utasítást adom ki:

I. rész

Az ügyész ség szer ve ze te és az ügyész sé gi al kal ma zot tak

Az ügyész ség szer ve ze te

1. §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság ügyé szi szer vei:
a) a Ma gyar Köz tár sa ság Leg fõbb Ügyész sé ge (a to váb -

bi ak ban: Leg fõbb Ügyész ség),
b) a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek,1

c)2 a fõ ügyész sé gek,3

d)4 a he lyi ügyész sé gek,5

e) a Ka to nai Fõ ügyész ség,
f) a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség,
g) a te rü le ti ka to nai ügyész sé gek6 [az e)–g) pont alat ti ak 

együtt: ka to nai ügyé szi szer ve zet].
(2) A Ka to nai Fõ ügyész ség a Leg fõbb Ügyész ség szer -

ve ze té ben mû kö dik. A Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség és 
a te rü le ti ka to nai ügyész sé gek a Ka to nai Fõ ügyész ség
alárendeltségébe tartoznak.

(3) Az ügyész ség tu do má nyos, ku ta tó és kép zé si szer ve
az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet (OKRI).7

1 A fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek fel so ro lá sát a 2006. évi VII. tör vény 1.
szá mú mel lék le te tar tal maz za.

2 A c) pont szö ve gét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 1. §-ának (1) be kez dé -
se ál la pí tot ta meg.

3 A fõ ügyész sé gek fel so ro lá sát a 2006. évi VII. tör vény 2. szá mú mel lék -
le te tar tal maz za.

4 A d) pont szö ve gét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 1. §-ának (1) be kez dé -
se ál la pí tot ta meg.

5 A he lyi ügyész sé ge ket az 1/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás so rol ja fel.
6 A te rü le ti ka to nai ügyész sé gek fel so ro lá sát a 2006. évi VII. tör vény 3.

szá mú mel lék le te tar tal maz za.
7 A (3) be kez dés szö ve gét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 1. §-ának (2) be -

kez dé se ál la pí tot ta meg. Az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tá ról a leg fõbb ügyész ál tal jó vá ha gyott – az 1/2006.
igaz ga tói uta sí tás sal mó do sí tott – 1/2005. igaz ga tói uta sí tás ren del ke zik.

Ügyész sé gi al kal ma zot tak

2. §

Ügyész sé gi al kal ma zot tak:
a) az ügyész,
b) az ügyész sé gi tit kár,
c) az ügyész sé gi fo gal ma zó,
d) az ügyész sé gi nyo mo zó,
e) az ügyész sé gi ügy in té zõ,
f) az e) pont ban nem em lí tett tiszt vi se lõ,
g) az ír nok,
h) a fi zi kai al kal ma zott.

II. rész

A Leg fõbb Ügyész ség és a Ka to nai Fõ ügyész ség
szer ve ze te és mû kö dé se

1. Ve ze tõk és ha tás kö rük

A leg fõbb ügyész

3. §

(1) Az ügyé szi szer ve ze tet a leg fõbb ügyész ve ze ti és
irá nyít ja.

(2) A leg fõbb ügyész ál la pít ja meg a Leg fõbb Ügyész -
ség és a Ka to nai Fõ ügyész ség szer ve ze ti fel épí té sét, a leg -
fõbb ügyész he lyet te sek, va la mint a szer ve ze ti egy sé gek:
fõ osz tá lyok, ön ál ló osz tá lyok (a to váb bi ak ban együtt: fõ -
osz tá lyok) fel adat kö rét, dönt a ki zá ró la gos ha tás kö ré ben
fenntartott, illetõleg a magához vont ügyekben.

(3) A leg fõbb ügyész ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik:
a) az Or szág gyû lés sel kap cso la tos  ügyész sé gi te vé -

keny ség irá nyí tá sa és a leg fõbb ügyé szi or szág gyû lé si be -
szá mo ló benyújtása,

b) a köz tár sa sá gi el nök höz, az Or szág gyû lés, az Al kot -
mány bí ró ság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Ál la mi Szám ve võ -
szék és az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács (a to váb -
bi ak ban: OIT) el nö ké hez, va la mint – a 34. § (3) be kez dé -
sé nek a) pont já ban és a 42. § (3) be kez dé sé nek a) pont já -
ban fog lalt ki vé tel lel – az or szág gyû lé si biz to sok hoz
[1993. évi LIX. törvény 2. § (5) bekezdés] címzett átiratok
kiadmányozása, 

c) a Kor mány hoz és a mi nisz ter el nök höz cím zett elõ ter -
jesz té sek, át ira tok ki ad má nyo zá sa,

d) a mi nisz te rek hez cím zett át ira tok és más ügyé szi in -
téz ke dé sek ki ad má nyo zá sa, 

e) leg fõbb ügyé szi uta sí tás, kör le vél ki adá sa; ál ta lá nos
vizs gá la tok elrendelése,

f) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé ge szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za tá nak meg ál la pí tá sa, a fel lebb vi te li fõ ügyész -
sé gek, a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség, a fõ ügyész sé gek, a 
te rü le ti ka to nai ügyész sé gek, va la mint az OKRI szer ve ze ti és 
mû kö dé si sza bály za tá nak jó vá ha gyá sa,
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g) a Leg fõbb Ügyész ség, a Ka to nai Fõ ügyész ség, a fel -
lebb vi te li fõ ügyész sé gek, a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész -
ség, a te rü le ti ka to nai ügyész sé gek, to váb bá a fõ ügyész sé -
gek lét szá má nak és a fõ ügyész sé gek te rü le tén mû kö dõ he -
lyi ügyész sé gek össz lét szá má nak, valamint az OKRI
létszámának a megállapítása,

h) a ki ne ve zé si jog kö ré be tar to zó ügyész sé gi al kal ma -
zot tak ki ne ve zé se és ügyész sé gi szol gá la ti vi szo nyuk
meg szün te té se, to váb bá az át nem ru há zott munkáltatói
jogkörök gyakorlása,

i) el is me ré sek ado má nyo zá sa, il le tõ leg ál la mi ki tün te té -
sek ado má nyo zá sá ra javaslattétel,

j) az ügyé szi szer ve zet éves sze mély ügyi és to vább kép -
zé si ter vé nek jó vá ha gyá sa,

k) a Leg fõbb Ügyész ség ál ta lá nos, szak ági és cél vizs gá -
la ti ter vé nek (a to váb bi ak ban együtt: vizs gá la ti terv)
megállapítása,

l) elõ ter jesz tés ügyé szi szerv lé te sí té sé re, meg szün te té -
sé re és szék he lyé nek áthelyezésére,

m) a Leg fel sõbb Bí ró ság nál jog egy sé gi ha tá ro zat meg -
ho za ta lá nak kez de mé nye zé se, rész vé tel a jog egy sé gi ta -
nács ülé sén, to váb bá nyi lat ko zat té tel a nem ál ta la be nyúj -
tott jogegységi indítvány tárgyában,

n) a tör vé nyes ség ér de ké ben be je len tett jog or vos lat a
Leg fel sõbb Bí ró ság nál (Be. 431. §),

o) bün te tõ el já rás meg in dí tá sa a Btk. 4. §-ának (1)-(2)
be kez dé sé ben és a 6. §-ának (5) be kez dé sé ben fel so rolt
esetekben,

p)8 a bûn ügyi jog se gély ké re lem tel je sí té sé nek ga ran ci -
ák hoz kö té se, a ma gyar bûn ügyi jog se gély ké re lem tel je sí -
té sé hez sza bott fel té te lek vál la lá sa (1996. évi XXXVIII.
tv. 7-8. §), kö zös nyo mo zó cso port lét re ho zá sa kez de mé -
nye zé sé nek en ge dé lye zé se [2003. évi CXXX. tör vény
55. §-ának (1) be kez dé se], a nem zet kö zi bûn ügyi együtt -
mû kö dés keretében a rá háruló egyéb döntések meg ho za -
ta la,

q) dön tés a men tel mi jog gal vagy más sze mé lyes men -
tes ség gel kap cso la tos – ha tás kö ré be tar to zó – ügyekben,

r) ke gye lem irán ti elõ ter jesz tés a vád irat be nyúj tá sá ig a
köz tár sa sá gi elnökhöz,

s) dön tés a leg fõbb ügyész sé gi ügyészt érin tõ ki zá rá si
ügyek ben,

t) a ka to nai ügyé szi szerv és más ügyész ség kö zöt ti ha -
tás kö ri össze üt kö zés ese té ben el já ró ügyész ség kijelölése,

u) min den olyan ügy, ame lyet tör vény a leg fõbb ügyész
ki zá ró la gos ha tás kö ré be utal, vagy ame lyet a leg fõbb
ügyész a sa ját ha tás kö ré be von.

(4) A leg fõbb ügyész össze ál lít ja az ügyész sé gi fe je zet
költ ség ve té sé re és a költ ség ve tés vég re haj tá sá ra vo nat ko -
zó javaslatát. 

(5) A leg fõbb ügyész el lát ja az ál lam ház tar tás ról szó ló
tör vény ben és más jog sza bá lyok ban a költ ség ve té si fe je zet 

fel ügye le tét el lá tó, va la mint a költ ség ve té si szerv ve ze tõ je
szá má ra meghatározott feladatokat. 

(6) A leg fõbb ügyész a (3) be kez dés b) pont já ból az or -
szág gyû lé si biz to sok hoz in té zett ira tok ki ad má nyo zá sá ra
vo nat ko zó, va la mint a (3) be kez dés d) pont já ban meg je lölt 
ha tás kö rét a leg fõbb ügyész helyettesekre átruházhatja.

A leg fõbb ügyész he lyet te sei

4. §

(1) Leg fõbb ügyész he lyet te sek:
a) a bün te tõ jo gi szak ágat irá nyí tó leg fõbb ügyész he -

lyet tes (a to váb bi ak ban: bün te tõ jo gi leg fõbb ügyész
helyettes),

b) a ma gán jo gi és köz igaz ga tá si jo gi szak ágat, va la mint
a Leg fõbb Ügyész ség egyes funk ci o ná lis fel ada ta i nak el -
lá tá sát irá nyí tó leg fõbb ügyész he lyet tes (a to váb bi ak ban:
ma gán jo gi és köz igaz ga tá si jogi legfõbb ügyész
helyettes),

c) a ka to nai fõ ügyész.
(2) A leg fõbb ügyész he lyet tes
a) irá nyít ja, fel ügye li, össze han gol ja és el len õr zi a fel -

ügye le te alá tar to zó fõ osz tá lyok, to váb bá a fel lebb vi te li
fõ ügyész sé gek (Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség), a fõ -
ügyész sé gek (te rü le ti ka to nai ügyészségek) szakági
tevékenységét,

b) irá nyí tó in téz ke dé se ket ad ki, szak ági vizs gá la to kat
rendel el,

c) ki ad má nyoz za – a 32. § (5) be kez dé sé ben fog lal tak
ki vé te lé vel – a tör vé nyek, a kor mány ren de le tek és a mi -
nisz te ri ren de le tek ter ve ze te i re tett észrevételeket,

d) ki ad má nyoz za az Or szág gyû lés al el nö ke i hez, az ál -
lam tit ká rok hoz, a he lyet tes ál lam tit ká rok hoz, az or szá gos
ha tás kö rû szer vek ve ze tõ i hez és ve ze tõ he lyet te se i hez, az
al kot mány bí rák hoz, a Leg fel sõbb Bí ró ság el nök he lyet te -
sé hez, az Ál la mi Szám ve võ szék al el nö ke i hez, valamint az
OIT Hivatalának vezetõjéhez címzett átiratokat,

e) gya ko rol ja a ha tás kö ré be tar to zó mun kál ta tói jog kö -
rö ket a köz vet le nül hoz zá be osz tott ügyész sé gi al kal ma -
zot tak tekintetében,

f) el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a leg fõbb
ügyész meg bíz za, il let ve, ame lyet a ha tás kö ré bõl
átruházott.

(3) A leg fõbb ügyész aka dá lyoz ta tá sa ese tén a bün te tõ -
jo gi leg fõbb ügyész he lyet tes dönt, il le tõ leg in téz ke dik
azok ban a kér dé sek ben, ame lyek a leg fõbb ügyész ki zá ró -
la gos hatáskörébe tartoznak. 

(4)9 A bün te tõ jo gi leg fõbb ügyész he lyet tes fel ügye li –
a Ma gyar Ügyész kép zõ Köz pont vo nat ko zá sá ban a ma -
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gán jo gi és köz igaz ga tá si jo gi leg fõbb ügyész he lyet tes sel
egyet ér tés ben – az OKRI tevékenységét.

A fõ osz tály ve ze tõ ügyész

5. §

(1) A fõ osz tály ve ze tõ ügyész és az ön ál ló osz tály ve ze tõ
ügyész (a to váb bi ak ban együtt: fõ osz tály ve ze tõ ügyész) a
jog sza bá lyok, a leg fõbb ügyész, il le tõ leg a fõ osz tály fel -
ügye le tét el lá tó leg fõbb ügyész he lyet tes ren del ke zé sei
alap ján ve ze ti a fõ osz tályt; irá nyí tá si, fel ügye le ti és el len -
õr zé si jogkört gyakorol az alárendelt ügyészi szervek
felett.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ ügyész ha tás kö re:
a) a fõ osz tály fel adat kör ében irá nyí tó in téz ke dé sek ter -

ve ze té nek ki dol go zá sa, il le tõ leg ki adá sa; cél vizs gá la tok
elrendelése,

b) a fõ osz tály fel ada ta it meg ha tá ro zó ren del ke zé sek
vég re haj tá sá nak meg szer ve zé se, irá nyí tá sa és ellenõrzése,

c) a fõ osz tály fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben a fõ osz -
tály, to váb bá – kü lön fel ha tal ma zás alap ján – a Leg fõbb
Ügyész ség kép vi se le te, ide ért ve a Leg fel sõbb Bí ró ság kol -
lé gi u mi ülé se in meg hí vás alapján történõ részvételt is,

d) a fõ osz tály ügy rend jé nek (ben ne szer ve ze ti egy sé gei
fel adat kör ének) – a fõ osz tály köz vet len fel ügye le tét el lá tó
leg fõbb ügyész, il le tõ leg leg fõbb ügyész he lyet tes elõ ze tes 
jó vá ha gyá sá val történõ – meghatározása,

e) a fõ osz tá lyi szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek irá nyí tá -
sa és be szá mol ta tá sa,

f) a fõ osz tály ügyész sé gi al kal ma zot tai fel adat kör ének
és ki ad má nyo zá si jog kö ré nek a megállapítása,

g) mun kál ta tói jog kör gya kor lá sa a ha tás kö ré be tar to zó
ügyekben,

h) az inst ru á lás (az alá ren delt ügyé szi szer vek mun ká já -
nak se gí té se) szer ve zé se, irá nyí tá sa és el len õr zé se; szak -
mai, il le tõ leg más hi á nyos ság meg ál la pí tá sa ese tén
intézkedés annak megszüntetésére,

i) dön tés azok ban az ügyek ben, ame lye ket uta sí tás, il le -
tõ leg a leg fõbb ügyész vagy a fõ osz tály fel ügye le tét el lá tó
leg fõbb ügyész he lyet tes a hatáskörébe utalt.

(3) A fõ osz tály ve ze tõ ügyész a (2) be kez dés e)–f) és h)
pont já ban meg je lölt ha tás kö rét a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet -
tes ügyész re, az f) és h) pont já ban meg je lölt ha tás kö rét pe -
dig az osz tály ve ze tõ ügyészre is átruházhatja. 

A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ügyész

6. §

(1) A fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ügyész és az ön ál ló osz -
tály ve ze tõ-he lyet tes ügyész (a to váb bi ak ban együtt: fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet tes ügyész)

a) köz vet le nül irá nyít ja a fõ osz tály ve ze tõ ügyész ál tal
meg ha tá ro zott fõ osz tá lyi te vé keny sé get, il le tõ leg meg ha -
tá ro zott szervezeti egységet vezet,

b) el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lye ket a ha tás kö ré bõl 
a fõ osz tály ve ze tõ ügyész rá átruházott,

c) a fõ osz tály ve ze tõ ügyész aka dá lyoz ta tá sa ese tén gya -
ko rol ja an nak jogkörét.

(2) Ha a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ügyész szer ve ze ti
egy sé get is ve zet, e te vé keny sé gé re az osz tály ve ze tõ
ügyész re vo nat ko zó ren del ke zé se ket is alkalmazni kell. 

Az osz tály ve ze tõ ügyész

7. §

(1) Az osz tály ve ze tõ ügyész a jog sza bá lyok, a leg fõbb
ügyész, il le tõ leg a fõ osz tály fel ügye le tét el lá tó leg fõbb
ügyész he lyet tes és a fõ osz tály ve ze tõ ügyész ren del ke zé -
sei alap ján ve ze ti az osz tályt és el len õr zi an nak te vé keny -
sé gét, fe le lõs mûködéséért, feladatainak teljesítéséért. 

(2) Az osz tály ve ze tõ ügyész tesz ja vas la tot az 5. § (2)
be kez dé sé nek a), d) és f)–g) pont já ban fog lal tak ra.

(3) Az osz tály ve ze tõ ügyész – ha a fõ osz tály ve ze tõ
ügyész más ként nem ren del ke zik – gon dos ko dik a be osz -
tott ügyész sé gi al kal ma zot tak ará nyos fog lal koz ta tá sá ról,
biz to sít ja a fel ada tok tel je sí té sét, dönt a hatáskörébe utalt
ügyekben. 

Az osz tály ve ze tõ-he lyet tes ügyész

8. §

Az osz tály ve ze tõ-he lyet tes ügyész
a) köz vet le nül irá nyít ja az osz tály nak az osz tály ve ze tõ

ügyész ál tal meg ha tá ro zott tevékenységét,
b) el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lye ket ha tás kö ré bõl

az osz tály ve ze tõ ügyész rá átruházott,
c) az osz tály ve ze tõ ügyész tá vol lé té ben gya ko rol ja an -

nak jogkörét.

2. A Leg fõbb Ügyész ség és a Ka to nai Fõ ügyész ség
szer ve ze te

A Leg fõbb Ügyész ség és a Ka to nai Fõ ügyész ség
fõ osz tá lyai és fel ügye le ti rend jük

9. §

(1) A leg fõbb ügyész köz vet len fel ügye le te alatt áll:
a) a Ka bi net iro da,
b) a Nem zet kö zi és Eu ró pai Ügyek Fõ osz tá lya,
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c)10 Nem zet kö zi Kép vi se le ti Ön ál ló Osz tály,
d) az Adat vé del mi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ön ál ló

Osztály,
e) az El len õr zé si Ön ál ló Osz tály.
(2) A bün te tõ jo gi leg fõbb ügyész he lyet tes köz vet len

fel ügye le te alatt áll:
a) a Nyo mo zás Fel ügye le ti és Vád elõ ké szí té si Fõ osz -

tály,
b) a Ki emelt Ügyek Fõ osz tá lya,
c) a Bün te tõ bí ró sá gi Ügyek Fõ osz tá lya,
d) a Bün te tés-vég re haj tá si Tör vé nyes sé gi Fel ügye le ti és 

Jog vé del mi Ön ál ló Osztály,
e) a Gyer mek- és If jú ság vé del mi Ön ál ló Osz tály.
(3) A ma gán jo gi és köz igaz ga tá si jo gi leg fõbb ügyész

he lyet tes köz vet len fel ügye le te alatt áll:
a) a Köz igaz ga tá si Jo gi Fõ osz tály,
b) a Ma gán jo gi Fõ osz tály, 
c) a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz -

tály,
d) a Szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és In for má ci ós

Fõosztály,
e) a Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság.
(4) A ka to nai fõ ügyész köz vet len fel ügye le te alatt áll:
a) a Ka to nai Ügyek Fõ osz tá lya,
b) a Sze mély ügyi és In for má ci ós Ön ál ló Osz tály,
c) a Pénz ügyi és Szám vi te li Ön ál ló Osz tály.

3. A Leg fõbb Ügyész ség fõ osz tá lya i nak
fel ada tai

Ka bi net iro da

10. §

A Ka bi net iro da
a) elõ ké szí ti a leg fõbb ügyész tár gya lá sa it és prog ram ja -

it, szük ség ese tén a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz -
ga tá si Fõ osz tály köz re mû kö dé sé vel gon dos ko dik
megszervezésükrõl,

b) köz re mû kö dik a leg fõbb ügyész hi va ta li kap cso la ta i -
nak szer ve zé sé ben,

c) a Nem zet kö zi és Eu ró pai Ügyek Fõ osz tá lyá val
együtt mû kö dik a leg fõbb ügyész kül föl di út ja i nak elõ ké -
szí té sé ben és nem zet kö zi kap cso la ta i nak szervezésében,

d) a leg fõbb ügyész meg bí zá sa alap ján köz vet len kap -
cso la tot tart a fõ osz tály ve ze tõ ügyé szek kel, a fõ osz tály ve -
ze tõk kel és az ön ál ló osz tály ve ze tõk kel (a to váb bi ak ban
együtt: fõ osz tály ve ze tõ), a fel lebb vi te li fõ ügyé szek kel és a 
fõ ügyé szek kel; köz re mû kö dik a kö zöt tük szük sé ges olyan

egyez te té sek ben, amelyek a legfõbb ügyész döntését
igénylik,

e) a leg fõbb ügyész meg bí zá sá ból el len õr zi – az il le té -
kes fõ osz tály ve ze tõ jé nek be vo ná sá val – egyes fel ada tok
végrehajtását,

f) nyil ván tart ja a leg fõbb ügyész na pi prog ram ját, ke ze li 
a hoz zá ér ke zett meg ke re sé se ket, to váb bá az Or szág gyû -
lés sel, il let ve az OIT mû kö dé sé vel kap cso la tos ira to kat, el -
lát ja a leg fõbb ügyész sze mé lyé hez kap cso ló dó – általa
meghatározott – feladatokat,

g) köz re mû kö dik a leg fõbb ügyész tá jé koz ta tó i nak, je -
len té se i nek, be szá mo ló i nak elõkészítésében,

h) szer ve zi és ko or di nál ja a Leg fõbb Ügyész ség és az
Or szág gyû lés, va la mint az or szág gyû lé si bi zott sá gok kö -
zöt ti együttmûködést,

i) se gí ti a leg fõbb ügyész par la men ti mun ká ját, gon dos -
ko dik a leg fõbb ügyész hez in té zett in ter pel lá ci ók ra, kér dé -
sek re és azon na li kér dé sek re vo nat ko zó válaszok
elkészítésérõl, 

j) köz re mû kö dik az ügyész sé get érin tõ ügyek ben az or -
szág gyû lé si kép vi se lõk tá jé koz ta tá sá ban,

k) gon dos ko dik az Or szág gyû lés ple ná ris ülé se in, va la -
mint szük ség sze rint a bi zott sá gok ülé se in va ló rész vé tel -
rõl, in do kolt eset ben az ügyész ség szakági képviseletérõl,

l) szer ve zi az or szág gyû lé si bi zott sá gi ülé se ken el hang -
zott, az ügyész sé get érin tõ fel ve té sek kel kap cso la tos te en -
dõk végrehajtását,

m) szer ve zi az ügyé szi ta pasz ta la tok köz re adá sá ra irá -
nyu ló te vé keny sé get, kap cso la tot tart a saj tó- és hír köz lõ
szer vek kel, a leg fõbb ügyész uta sí tá sai sze rint köz re mû kö -
dik a tá jé koz ta tás ban, elõ ké szí ti és szer ve zi a saj tó tá jé koz -
ta tó kat, a leg fõbb ügyész meg bí zá sa alap ján együtt mû kö -
dik a Nem zet kö zi és Eu ró pai Ügyek Fõ osz tá lyá val az Eu -
ró pai Uniós tagsággal összefüggõ ügyészségi ta pasztala -
tok közreadásában, 

n) a saj tó szó vi või te vé keny sé get el lát va – kü lön uta sí tás 
sze rint – tá jé koz tat ja a köz vé le ményt a Leg fõbb Ügyész -
ség te vé keny sé gé rõl és a leg fõbb ügyész ál tal meg ha tá ro -
zott kér dé sek ben az ügyész ség hi va ta los ál lás pont já ról, a
leg fõbb ügyész uta sí tá sá ra in téz ke dik az esetleges
sajtó-helyreigazításokkal kapcsolatban,

o) na pi elekt ro ni kus saj tó szem le ké szí té se út ján gon dos -
ko dik a Leg fõbb Ügyész ség ve ze tõ i nek, va la mint – le he tõ -
ség sze rint – a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek és a fõ ügyész -
sé gek, va la mint a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség és a te -
rü le ti ka to nai ügyészségek sajtószóvivõinek az in formá lá -
sá ról,

p) meg szer ve zi a leg fon to sabb do ku men tu mok ból, saj -
tó cik kek bõl, mé dia fi gye lõk bõl az ügyész ség re vo nat ko zó
írá sok ar chi vá lá sát, va la mint a leg fõbb ügyész par la men ti
be szá mo ló i nak, il let ve egyéb nyilatkozatainak az össze -
gyûjté sét,

q) kap cso la tot tart a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek, a Ka -
to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség, a fõ ügyész sé gek és a te rü -
le ti ka to nai ügyész sé gek sajtószóvivõivel,

r) szer kesz ti a Leg fõbb Ügyész ség in ter ne tes hon lap ját,
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s) biz to sít ja a leg fõbb ügyész köz vet len alá ren delt sé gé -
be tar to zó szer ve ze ti egy sé gek kö zöt ti in for má ció áram -
lást,

t) el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a leg fõbb
ügyész – ál lan dó vagy ese ti jel leg gel – megbízza.

Nem zet kö zi és Eu ró pai Ügyek Fõ osz tá lya

11. §

(1) A Fõ osz tály
a) ko or di nál ja és szer ve zi a nem zet kö zi kap cso la to kat,

vég zi és össze han gol ja az Eu ró pai Uni ós tag ság gal össze -
füg gõ ügyész sé gi feladatokat,

b) el lát ja a glo bá lis, az eu ró pai és a re gi o ná lis együtt mû -
kö dés sel (ENSZ, OECD, Eu ró pa Ta nács, Kö zép-eu ró pai
Kez de mé nye zés, stb.) össze füg gõ feladatokat,

c) a Ka bi net iro dá val együtt mû köd ve szer ve zi a leg fõbb
ügyész nem zet kö zi kap cso lat épí té sét, elõ ké szí ti a leg fõbb
ügyész, a leg fõbb ügyész he lyet te sek nem zet kö zi vo nat ko -
zá sú prog ram ja it, va la mint a kül föl di hi va ta los vendégek
magyarországi programját,

d) szer ve zi a ha zai és a kül föl di ügyé szi kül dött sé gek
uta zá sát, to váb bá az ügyé szek hi va ta los kül föl di uta zá sa it;
vég zi a pro to koll feladatokat,

e) se gí ti a fõ osz tá lyo kat, a fel lebb vi te li fõ ügyész sé ge ket 
és a fõ ügyész sé ge ket a nem zet kö zi együtt mû kö dés és az
eu ró pai in teg rá ció te rén adó dó szak mai feladataik
ellátásában,

f) gon dos ko dik a nem zet kö zi tá mo ga tá sok ra (EU, stb.)
pá lyá zat be nyúj tá sá ról, a nem zet kö zi prog ra mok ko or di -
nált vég re haj tá sá ról és el len õr zé sé rõl. A prog ra mok (pl.
to vább kép zés) tar tal má nak az ügyé szi te vé keny ség nem -
zet kö zi irá nya i val való összhangjáról véleményt nyilvánít,

g) el lát ja az f) pont ban meg je lölt fel ada tok vo nat ko zá sá -
ban, va la mint a ki je lölt ügyek ben a leg fõbb ügyész, il le tõ -
leg az ügyész ség kép vi se le tét, va la mint az ügyész sé get
érin tõ nem zet kö zi meg ál la po dá sok, kü lö nö sen az Eu ró pai
Uni ós jog anyag át vé te lé nek és ügyészségi alkalmazásának 
elõkészítését,

h) vé le mé nye zi az ügyé szi szer ve zet egé szét vagy több
szak ágat érin tõ nem zet kö zi tár gyú jog sza bály ter ve ze te ket
és köz re mû kö dik azok egyeztetésében,

i) köz re mû kö dik a ha zai nem zet kö zi ren dez vé nyek,
kon fe ren ci ák meg szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá ban; vé -
le ményt nyil vá nít az ügyé szi rész vé tel szak mai in do kolt -
sá gá ról a kül föl di ren dez vé nyek re, kon fe ren ci ák ra szóló
felhívások és meghívók tekintetében,

j) gyûj ti, fel dol goz za és köz re ad ja a kül föl di utak és fo -
ga dá sok, il let ve az egyéb nem zet kö zi ren dez vé nyek szak -
mai tar tal má ról ké szült je len té se ket, to váb bá fi gye lem mel
kí sé ri a kül föl di jog al ko tás, jog al kal ma zás, jog tu do mány
és jog élet ala ku lá sát, amelyrõl rendszeresen tá jé koz ta -
tást ad, 

k) ja vas la tot tesz az ügyész ség mun ká já hoz szük sé ges
kül föl di nyom ta tott és elekt ro ni kus do ku men tá ció be szer -
zé sé re; köz re mû kö dik az ügyész ség hon lap ján meg je le nõ
an gol nyelvû szöveg szerkesztésében,

l) fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben rend sze res kap cso la tot
tart az il le té kes ha zai szer vek kel, a nem zet kö zi szer ve ze -
tek kel és kül föl di in téz mé nyek kel, más or szá gok ügyész -
sé ge i vel, a kül föl di ma gyar, il let ve a budapesti
diplomáciai képviseletekkel,

m) gon dos ko dik a jog se gély for ga lom ban és a nem zet -
kö zi érint ke zés ben a szük sé ges for dí tá sok és a tol má cso lás 
biztosításáról,

n) ke ze li, szer ve zi és ko or di nál ja a nem zet kö zi kép zé si
prog ra mo kat, 

o) el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a leg fõbb
ügyész meg bíz za. 

(2) A Fõ osz tály szer ve ze ti ta go zó dá sa:
a) Eu ró pai és Nem zet kö zi Jo gi Osz tály,
b) Nem zet kö zi Kap cso la tok Osz tá lya.

Nem zet kö zi Kép vi se le ti Ön ál ló Osz tály11

11/A. §

Az Ön ál ló Osz tály el lát ja az Eu ro just ban va ló rész vé tel -
lel össze füg gõ fel ada to kat. E kör ben se gí ti a magyar
képviselõt

a) az Eu ro just tel jes ülé se ha tás kö ré nek gya kor lá sá ban
va ló rész vé tel ben,

b) az Eu ro just ne vé ben va ló el já rás ban,
c) az Eu ro just és a Ma gyar Köz tár sa ság kö zött a ki zá ró -

la gos in for má ció cse re ellátásában,
d) az Eu ro just ad hoc bi zott sá gai mun ká já ban va ló rész -

vé tel ben,
e) az Eu ro just tel jes ülé sé nek az Eu ro just szer ve ze tét és

mû kö dé sét irá nyí tó te vé keny sé gé ben való részvételben.

Adat vé del mi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ön ál ló Osztály

12. §

(1) Az Ön ál ló Osz tály
a)12 el ké szí ti a szak te rü le té re vo nat ko zó irá nyí tó in téz -

ke dé sek (pl. a bel sõ adat vé del mi és -biz ton sá gi, a köz ér de -
kû ada tok meg is me ré sé re irá nyu ló igé nyek tel je sí té sé nek
rend jét rög zí tõ, a mun ka vé del mi és a tûz vé del mi sza bály -
zat, a hi va ta li épü le tek be, he lyi sé gek be történõ beléptetés
rendjének szabályzata) tervezetét,
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11 A 11/A. §-t a 2/2004. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás 4. §-ának (3) be kez dé se ik tat -
ta az uta sí tás szö ve gé be.

12 Az a) pont szö ve gét a 13/2005. (ÜK. 9.) Lü uta sí tás 1. §-ának (1) be kez -
dé se ál la pí tot ta meg.



b) el lát ja a bel sõ adat vé del mi fe le lõ si fel ada to kat s e
körben

– köz re mû kö dik, il le tõ leg se gít sé get nyújt az adat ke ze -
lés sel össze füg gõ dön té sek meg ho za ta lá ban, va la mint az
érin tet tek jogainak biztosításában,

– el len õr zi az adat vé del mi tör vény és az adat ke ze lés re
vo nat ko zó más jog sza bá lyok, va la mint az a) pont ban meg -
je lölt sza bály za tok ren del ke zé se i nek, to váb bá az adat biz -
ton ság és a mû sza ki biz ton ság kö ve tel mé nye i nek meg tar -
tá sát, 13

– ki vizs gál ja a hoz zá ér ke zett be je len té se ket, és jo go su -
lat lan adat ke ze lés ész le lé se ese tén an nak meg szün te té sé re
hív ja fel az adat ke ze lõt vagy az adatfeldolgozót,

– ve ze ti a bel sõ adat vé del mi nyil ván tar tást,
– köz re mû kö dik az ügyész sé gi al kal ma zot tak adat vé -

del mi is me re tek re tör té nõ ok ta tá sá nak szervezésében,
c)14 irá nyít ja, ko or di nál ja és vég re hajt ja – a leg fõbb

ügyész ál tal e fel adat ra ki je lölt mun ka cso port tal együtt -
mû köd ve – a hon vé del mi fel ké szí tés sel és az or szág moz -
gó sí tás sal kap cso la tos te en dõ ket; e kör ben köz vet len kap -
cso la tot tart a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a
Belügyminisztérium illetékes szerveivel,

d) el lát ja – a ti tok vé del mi sza bály zat ban meg ha tá ro zott
ki vé te lek kel – a ti tok vé del mi fel ada to kat, ide ért ve a fel -
lebb vi te li fõ ügyész sé gek és a fõ ügyész sé gek e te vékeny -
sé gé nek ellenõrzését is,

e)15 el lát ja az Avtv., a köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a
köz tu laj don hasz ná la tá nak nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá 
té te lé vel és el len õr zé sé nek bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes
tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2003. évi XXIV. tör vény,
to váb bá az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról szó ló
2005. évi XC. tör vény sze rin ti köz ér de kû és köz ér dek bõl
nyil vá nos ada tok nyil vá nos sá gá nak biztosításából eredõ
adatellenõrzési és adatközlõi feladatokat, 

f) vég zi az in for ma ti kai biz ton sá gi el len õr zé si fel ada to -
kat,

g) gon dos ko dik a Leg fõbb Ügyész ség szer ve ze ti egy sé -
ge i nél – a Ka to nai Fõ ügyész ség ki vé te lé vel – a mun ka vé -
de lem mel és az el sõ se gély-nyúj tás sal, va la mint a tûz vé de -
lem mel kap cso la tos te en dõk el lá tá sá ról, a fel lebb vi te li fõ -
ügyész sé gek nél, a fõ ügyész sé gek nél és az OKRI-nál pedig 
felügyeli, ellenõrzi e tevékenységet,

h) gon dos ko dik az ügyé szi szer ve zet biz ton sá gi kon -
cep ci ó já nak ér vény re jut ta tá sá ról, ezen belül 

– meg ha tá roz za az ügyé szi szer ve zet biz ton sá gi kö ve -
tel mény rend sze rét,

– ko or di nál ja a fõ osz tá lyok biz ton ság vé de lem mel kap -
cso la tos tevékenységét,

i) el lát ja – a ka to nai ügyé szi szer ve zet ki vé te lé vel – a
sze mély- és va gyon biz ton sá gi fel ada to kat, e körben

– köz re mû kö dik a Leg fõbb Ügyész ség szék há za biz ton -
sá gá nak fenn tar tá sá ban,

– a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek nél, a fõ ügyész sé gek nél
és a he lyi ügyész sé gek nél biz ton ság vé del mi vizs gá la to kat
foly tat és ellenõrzéseket végez,

j) szer ve zi – a ka to nai ügyé szi szer ve zet ki vé te lé vel – az 
ügyé szi szer ve zet pol gá ri vé del mi és ka taszt ró fa vé del mi
kö te le zett sé ge i nek ellátását,

k)16 vég zi – a kü lön leg fõbb ügyé szi uta sí tás17 sze rin ti
fon tos és bi zal mas mun ka kört be töl tõ ügyész sé gi al kal ma -
zot tak nem zet biz ton sá gi el len õr zé sé hez kap cso ló dó fel -
ada tok ki vé te lé vel – a nem zet biz ton sá gi szer vek kel tör té -
nõ együttmûködéshez kapcsolódó feladatokat.

(2)18 Az Ön ál ló Osz tály ke re té ben Biz ton sá gi Cso port
mûködik.

El len õr zé si Ön ál ló Osz tály

13. §

(1) Az Ön ál ló Osz tály
a) az ügyé szi szer ve zet gaz da sá gos és ha té kony mû kö -

dé sé nek fo lya ma tos fej lesz té se és ered mé nyes sé ge nö ve lé -
sé nek ér de ké ben rend szer szem lé le tû meg kö ze lí tés sel el -
len õr zi és ér té ke li az ügyé szi szer ve zet ben a katonai
ügyészi szervezet kivételével

– a fo lya mat ba épí tett elõ ze tes és utó la gos ve ze tõi el len -
õr zé si rend sze rek ki épí té sé nek, mû kö dé sé nek a jog sza bá -
lyok nak és irá nyí tó in téz ke dé sek nek való megfelelését,

– a költ ség ve té si gaz dál ko dás gaz da sá gos sá gát, ha té -
kony sá gát és ered mé nyes sé gét,

– az ügyé szi szer ve zet ren del ke zé sé re ál ló erõ for rá sok -
kal va ló gaz dál ko dást, a va gyon meg óvá sát és gya ra pí tá -
sát, va la mint az el szá mo lá sok, beszámolók meg bíz ható sá -
gát,

– a vizs gált fo lya ma tok kal kap cso lat ban elem zé se ket,
ér té ke lé se ket ké szít és aján lá so kat tesz a leg fõbb ügyész
szá má ra az ügyé szi szer ve zet mû kö dé se ered mé nyes sé gé -
nek nö ve lé se, va la mint a fo lya mat ba épí tett, elõ ze tes és
utó la gos ve ze tõi el len õr zé si, és a bel sõ el len õr zé si
rendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében,

– aján lá so kat és ja vas la to kat fo gal maz meg a leg fõbb
ügyész szá má ra, a koc ká za ti té nye zõk, hi á nyos sá gok meg -
szün te té se, ki kü szö bö lé se érdekében,

– az aján lá sok és ja vas la tok alap ján meg ha tá ro zott in -
téz ke dé sek meg va ló sí tá sát fi gye lem mel kíséri;
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13 A fran cia be kez dés szö ve gét a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 1. §-ának
(2) be kez dé se ál la pí tot ta meg.

14 Az uta sí tást c)-d) pont tal ki egé szí tet te és az ere de ti c)-h) pont je lö lé sét
e)–j) pont ra vál toz tat ta a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 1. §-a.

15 Az e) pont szö ve gét a 4/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 21. §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja ál la pí tot ta meg.

16 A k) pon tot a 2/2005. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 1. §-a ik tat ta az uta sí tás szö -
ve gé be.

17 12/1999. (ÜK. 11.) LÜ. ut.
18 A (2) be kez dést be ik tat ta és a je len le gi szö ve get (1) be kez dés re vál toz -

tat ta a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 1. §-ának (3) be kez dé se



b) a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség so rán sza bály sze rû -
sé gi, pénz ügyi rend szer- és tel je sít mény el len õr zé se ket, il -
let ve in for ma ti kai rend szer-el len õr zé se ket végez,

c) az éves költ ség ve té si be szá mo ló ról meg bíz ha tó sá gi
iga zo lást bocsát ki, 

d) éves össze fog la ló el len õr zé si je len tést készít,
e) vég zi a va gyonnyi lat ko za tok kal össze füg gõ fel ada to -

kat.
(2) Az Ön ál ló Osz tály az (1) be kez dés a) pont já ban em -

lí tett fel ada to kat a Leg fõbb Ügyész ség nél, va la mint a rész -
jog kör rel ren del ke zõ fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek nél és fõ -
ügyész sé gek nél és az OK RI-nál bel sõ ellenõrzési te vé -
kenység ként végzi.

(3) Az Ön ál ló Osz tály el len õr zi a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tok, va la mint a költ ség ve té si cél jel leg gel jut ta tott
és nem zet kö zi tá mo ga tá sok felhasználását is.

Nyo mo zás Fel ügye le ti és Vád elõ ké szí té si Fõ osz tály

14. §

(1) A Fõ osz tály
a) el ké szí ti a szak te rü le té re vo nat ko zó irá nyí tó in téz ke -

dé sek tervezetét,
b) fel tár ja a szak te rü le tét érin tõ el vi és gya kor la ti kér dé -

se ket, elem zi a bû nö zé si ada to kat, fi gye lem mel kí sé ri a
bûn ül dö zé si gya kor la tot, értékeli a szakági munkát,

c)19 fi gye lem mel kí sé ri és elem zi a nyo mo zó ügyész sé -
gek nyo mo zá si gya kor la tát, és in téz ke dik az irá nyí tást
igény lõ el vi és gya kor la ti kérdésekben, 

d) in té zi az ügy kö ré be tar to zó be ad vá nyo kat, fel adat -
kör ében elõ ké szí ti az or szág gyû lé si kép vi se lõk in ter pel lá -
ci ó i ra, kér dé se i re a választervezetet,

e) el bí rál ja a ha tás kö ré be tar to zó jog or vos la to kat,
f) dönt a szak ági alap uta sí tás 3. §-ának (5) be kez dé sé -

ben meg je lölt ügyek ben,
g) in té zi az el já rá si ke gye lem mel kap cso la tos ké rel me ket,
h) a ki ada tás meg ta ga dá sa vagy meg hi ú su lá sa ese tén

meg vizs gál ja az igaz ság ügy-mi nisz ter ál tal meg kül dött
ira to kat és ál lás pont ja köz lé sé vel azo kat az el já rás ra
illetékes ügyészhez teszi át,

i)20 elõ ké szí ti a dön tést, il let ve dönt az ügyész sé gi nyo -
mo zás ki zá ró la gos ha tás kö ré be nem tar to zó bûn cse lek mé -
nyek ügyész sé gi nyo mo zá sá ról, ha an nak tel je sí té se a
nyomozó ügyészség feladata,

j) elõ ké szí ti a leg fõbb ügyész ha tás kö ré be tar to zó in téz -
ke dé se ket,

k)21 át ru há zott jog kör ben, szak te rü le tén

19 A c) pont szö ve gét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 7. §-ának (2) be kez -
dé se ál la pí tot ta meg.

20 Az i) pont szö ve gét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 7. §-ának (2) be kez -
dé se ál la pí tot ta meg.

21 A k) pont szö ve gét a 21/2005. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás 2. §-a ál la pí tot ta
meg.

– in téz ke dik a fõ ügyész ki zá rá sá val kap cso la tos
ügyekben,

– meg hosszab bít ja a nyo mo zás ha tár ide jét,
– amennyi ben az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott

bûn ügyi együtt mû kö dés rõl szó ló tör vé nyek (a 2003. évi
CXXX. tv., a 2005. évi CXVI. tv.) más ként nem ren del -
kez nek, dönt a bün te tõ el já rás kül föl di ha tó ság ré szé re tör -
té nõ át adá sá ról vagy a fel je len tés rõl, a kül föl di ha tó ság ál -
tal fel aján lott bün te tõ el já rás át vé te lé rõl, ezekrõl az
illetékes ügyészt egyidejûleg értesíti,

– dönt a kül föl di ha tó ság ré szé re ad ha tó, il let ve a kül föl -
di ha tó ság tól kért el já rá si jog se gély ké re lem tárgyában.

(2) A Fõ osz tály szer ve ze ti ta go zó dá sa:
a) Ál ta lá nos Ügyek Osz tá lya,
b) El vi Elem zõ és Ér té ke lõ Osz tály,
c) Nem zet kö zi Jog se gély Ügyek Osz tá lya. 
(3) A fõ osz tá lyon mû kö dõ Nyo mo zás Fel ügye le ti és

Vád elõ ké szí té si Ügy ke ze lõ Iro da el lát ja a fõ osz tály, a Ki -
emelt Ügyek Fõ osz tá lya, va la mint – nyo mo zás fel ügye le ti
és vád elõ ké szí té si ügyek ben – a Gyer mek- és If jú ság vé -
del mi Önálló Osztály iratkezelési feladatait.

Ki emelt Ügyek Fõ osz tá lya

15. §

(1) A Fõ osz tály
a) el jár
– a köz élet tisz ta sá ga el len (Btk. XV. Fe je zet VII. Cím)

el kö ve tett,
– a nem zet kö zi köz élet tisz ta sá ga el le ni bûn cse lek mé -

nyek (Btk. XV. Fe je zet VIII. Cím),
– a ter ror cse lek mény (Btk. 261. §),
– a nem zet kö zi jo gi kö te le zett ség meg sze gé se (Btk.

261/A. §),
– a bûn szer ve zet ben rész vé tel (Btk. 263/C. §),
– a vissza élés ár tal mas köz fo gyasz tá si cik kel (Btk.

279. §),
– a kör nye zet ká ro sí tás (Btk. 280. §),
– a ter mé szet ká ro sí tás (Btk. 281. §),
– a kör nye zet re ve szé lyes hul la dék jog el le nes el he lye -

zé se (Btk. 281/A. §),
– a gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek (Btk. XVII. Fe je zet),
– a bûn szer ve zet ben (Btk. 137. § 8. pont) el kö ve tett bár -

mely bûn cse lek mény, to váb bá 
– min den olyan bûn cse lek mény ügyé ben, ame lyet a leg -

fõbb ügyész, il let ve a bün te tõ jo gi leg fõbb ügyész he lyet tes 
a Ki emelt Ügyek Fõ osz tá lya ha tás kö ré be utalt, 

b) ügy kö ré ben
– tel je sí ti a 14. § (1) be kez dés a)-b), il let ve d)–h) és j)–k)

al pont ja i ban, va la mint
– a Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség22 te kin te té ben a

14. § (1) be kez dés c) és i) al pont já ban meg je lölt fel ada to -
kat is, to váb bá 

22 A szö ve get a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 2. §-a ál la pí tot ta meg.

1. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 23



– in té zi a men tel mi jog gal, vagy más sze mé lyes men tes -
ség gel kap cso la tos ügyeket,

c) fel adat kör ében elõ ké szí ti az or szág gyû lé si kép vi se -
lõk in ter pel lá ci ó i ra, kér dé se i re a választervezetet.

(2) A Fõ osz tály szer ve ze ti ta go zó dá sa:
a) Gaz da sá gi Bûn ügyek Osz tá lya,
b) Szer ve zett Bû nö zés és Kor rup ci ós Ügyek Osz tá lya.

Bün te tõ bí ró sá gi Ügyek Fõ osz tá lya

16. §

(1) A Fõ osz tály
a) el ké szí ti a szak te rü le té re vo nat ko zó irá nyí tó in téz ke -

dé sek ter ve ze tét,
b) fel tár ja a szak te rü le tét érin tõ el vi és gya kor la ti kér dé -

se ket, elem zi és ér té ke li a szak ági mun kát,
c) kép vi se li a leg fõbb ügyészt a Leg fel sõbb Bí ró ság

nyil vá nos ülé sén és – kü lön fel ha tal ma zás alap ján – egyéb
el já rá si cse lek mé nyek nél,

d) má sod fo kú in dít ványt ter jeszt elõ azok ban az ügyek -
ben, ame lyek ben az íté lõ táb la ha tá ro za ta el le ni fel leb be -
zést a tör vény le he tõ vé te szi [Be. 13. § (2) be kez dés c)
pont, 383. § (1) be kez dés b) pont, 400. § (2) be kez dés],

e) a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben el ké szí ti a fe lül vizs -
gá la ti in dít ványt, to váb bá a meg in dult fe lül vizs gá la ti el já -
rá sok ban nyi lat ko zik az ügyész vagy má sok ál tal kez de -
mé nye zett fe lül vizs gá la ti in dít vá nyok tár gyá ban,

f) el ké szí ti a tör vé nyes ség ér de ké ben be nyúj tan dó jog -
or vos la ti in dít vá nyok ter ve ze tét,

g) el ké szí ti a jog egy sé gi in dít vá nyok ter ve ze tét, va la -
mint a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ta ná csá nak el nö ke
ál tal meg kül dött, nem a leg fõbb ügyész ál tal be nyúj tott,
jog egy sé gi ha tá ro zat ho za ta lá ra irá nyu ló in dít vány ra tett
nyi lat ko zat ter ve ze tét,

h) a nem ma gyar ál lam pol gár ál tal kül föl dön el kö ve tett
ma gán vád ra ül dö zen dõ bûn cse lek mény ese tén el ké szí ti a
bün te tõ el já rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges leg fõbb ügyé szi
ha tá ro zat [Btk. 4. § (1) be kez dés a) pont] ter ve ze tét,

i) in té zi az el já rá si ke gye lem mel, to váb bá a men tel mi
jog gal, vagy más sze mé lyes men tes ség gel kap cso la tos –
ha tás kö ré be tar to zó – ügye ket, 

j) el bí rál ja a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek és a fõ ügyész -
sé gek dön té sei el len be je len tett pa na szo kat,

k) elõ ter jesz ti azo kat az in dít vá nyo kat, ame lyek re a tör -
vény sze rint jo go sult,

l) át ru há zott jog kör ben szak te rü le tén in téz ke dik a fel -
lebb vi te li fõ ügyész és a fõ ügyész ki zá rá sá val kap cso la tos
ügyek ben és – szük ség sze rint – in dít ványt tesz más bí ró -
ság ki je lö lé sé re.

(2) A Fõ osz tály szer ve ze ti ta go zó dá sa:
a) El vi Ügyek Osz tá lya,
b) Tör vé nyes sé gi Ügyek Osz tá lya.
(3) A fõ osz tá lyon mû kö dõ Bün te tõ bí ró sá gi Ügy ke ze lõ

Iro da el lát ja a fõ osz tály, a Bün te tés-vég re haj tá si Tör vé -
nyes sé gi Fel ügye le ti és Jog vé del mi Ön ál ló Osz tály, va la -

mint – bün te tõ bí ró sá gi ügyek ben – a Gyer mek- és If jú ság -
vé del mi Ön ál ló Osz tály irat ke ze lé si fel ada ta it.

Bün te tés-vég re haj tá si Tör vé nyes sé gi Fel ügye le ti
és Jogvédelmi Ön ál ló Osz tály

17. §

Az Ön ál ló Osz tály
a) el ké szí ti a szak te rü le té re vo nat ko zó irá nyí tó in téz ke -

dé sek ter ve ze tét, fel tár ja a szak te rü le tét érin tõ el vi és gya -
kor la ti kér dé se ket, ér té ke li a szak ági mun kát, 

b) köz vet len tör vé nyes sé gi fel ügye le tet gya ko rol a Bel -
ügy mi nisz té ri um Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va -
ta la, a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga és
az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet, va la -
mint az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um, az Or szá gos Rend -
õr-fõ ka pi tány ság, a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga, 
a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga bün te -
tés-vég re haj tá si jo gi te vé keny sé ge, to váb bá a Bel ügy mi -
nisz té ri um bûn ügyi nyil ván tar tá sa felett,

c) sa ját ha tás kö ré ben, il let ve a fõ ügyész sé gek bün te -
tés-vég re haj tá si fel ada to kat el lá tó ügyé szei köz re mû kö dé -
sé vel tör vé nyes sé gi fel ügye le tet gya ko rol a bün te tés-vég -
re haj tá si in té ze tek ben, a rend õr sé gi fog dák ban, az egyes
rend õr ka pi tány sá go kon, a ha tár õr sé gi szer vek nél fo ga na -
to sí tott fog va tar tá sok vég re haj tá sa felett,

d) sa ját ha tás kö ré ben, il let ve a fõ ügyész sé gek bün te -
tés-vég re haj tá si fel ada to kat el lá tó ügyé szei köz re mû kö dé -
sé vel tör vé nyes sé gi fel ügye le tet gya ko rol a sza bad ság el -
vo nás sal nem já ró bün te té se ket, bün te tõ jo gi in téz ke dé se -
ket és az utó gon do zást vég re haj tó, ab ban köz re mû kö dõ
szer vek nél bün te tés-vég re haj tá si jo gi kö te le zett sé ge ik tel -
je sí té se felett,

e) meg vizs gál ja a bün te tés-vég re haj tá si tár gyú be je len -
té se ket, ké rel me ket, pa na szo kat, meg hall ga tá so kat tart a
fog va tar tot tak nak; in téz ke dik az en nek so rán ész lelt tör -
vény sér té sek meg szün te té se és or vos lá sa ér de ké ben,

f) köz re mû kö dik a kín zás és az em ber te len vagy meg -
alá zó bün te té sek vagy bá nás mód meg elõ zé sé rõl szó ló eu -
ró pai egyez mény ren del ke zé se i nek meg tar tá sá ban, tel je sí -
ti az eu ró pai egyez ménnyel lét re ho zott el len õr zõ bi zott ság
(CPT) össze kö tõi fel ada ta it; köz re mû kö dik az ENSZ és az
Eu ró pa Ta nács aján lá sa i nak és irány el ve i nek az ér vé nye sí -
té sé ben, 

g) tel je sí ti a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá -
val kap cso la tos adat szol gál ta tás ra irá nyu ló, az ügyész ség -
hez ér ke zett kül föl di meg ke re sé se ket a b) és f) pont ban
fog lalt te vé keny sé ge so rán,

h) köz re mû kö dik a bün te tés, in téz ke dés vég re haj tá sá -
nak át en ge dé sé vel, il let ve át vé te lé vel kap cso la tos nem zet -
kö zi szer zõ dé sek vég re haj tá sá nak el len õr zé sé ben,

i) a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben jog vé del mi te vé keny -
sé get vé gez,

j) el bí rál ja a fõ ügyész sé gek dön té sei el len be je len tett
pa na szo kat,
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k) együtt mû kö dik a bün te tés-vég re haj tás ban köz re mû -
kö dõ szer vek te vé keny sé gét irá nyí tó mi nisz té ri u mok kal és 
or szá gos ha tás kö rû szer vek kel.

Gyer mek- és If jú ság vé del mi Ön ál ló Osz tály

18. §

Az Ön ál ló Osz tály
a) el lát ja – a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben – a 14. §

(1) be kez dé sé ben és a 16. § (1) be kez dé sé nek c)-l) pont ja i -
ban, va la mint a 17. § f) és i) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel -
ada to kat, 

b) köz vet len tör vé nyes sé gi fel ügye le tet gya ko rol 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 nek te vé keny sé ge fe lett,

c) sa ját ha tás kö ré ben, il let ve az il le té kes fõ ügyész ség
gyer mek- és if jú ság vé del mi szak fel ada to kat el lá tó ügyé -
szé nek köz re mû kö dé sé vel el len õr zi a ja ví tó in té ze tek ben a
ja ví tó in té ze ti ne ve lés vég re haj tá sá nak, a ja ví tó in té ze tek -
ben, a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben és a rend õr sé gi
fog dák ban a fi a tal ko rú ak elõ ze tes le tar tóz ta tá sa fo ga na to -
sí tá sá nak a törvényességét,

d) az or szá gos bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben a
Bün te tés-vég re haj tá si Tör vé nyes sé gi Fel ügye le ti és Jog -
vé del mi Ön ál ló Osz tállyal egyez tet ve idõ sza kon ként el -
len õr zi a fi a tal ko rú el ítél tek re vo nat ko zó bün te tés-vég re -
haj tá si jog sza bá lyok meg tar tá sát,

e) szük ség ese tén in téz ke dik az egyes bün te tõ jog sza bá -
lyok bün te tõ el já rá son kí vü li vég re haj tá sa ér de ké ben, kü -
lö nö sen a párt fo gó fel ügye let és a gyám ha tó sá gi gyer mek -
vé del mi in téz ke dé sek al kal ma zá sa kö ré ben,

f) a gyer mek- és if jú ság vé del met érin tõ bün te tõ jo gon kí -
vü li tör vé nyes sé gi fel ügye let kö ré ben tel je sí ti a 19. § (1) be -
kez dé sé nek d), f) és g) pont já ban meg ha tá ro zott fel ada to kat,

g) fi gye lem mel kí sé ri a kis ko rú ak jo ga i nak ér vé nye sü -
lé sét a mi nisz té ri u mok és az or szá gos ha tás kö rû szer vek
ál tal mû köd te tett gyer mek in téz mé nyek ben,

h) szük ség ese tén in téz ke dik a jog el le ne sen kül föld re
vitt, vagy kül föld rõl Ma gyar or szág ra ho zott kis ko rú a kat
érin tõ pa na szok kal és ké rel mek kel kap cso lat ban, 

i) együtt mû kö dik a csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé de -
lem ben ér de kelt mi nisz té ri u mok kal és or szá gos ha tás kö rû
szer vek kel,

j) részt vesz a fõ ügyész ál tal össze hí vott szak ági ope ra -
tív ér te kez le te ken,

k) el lát ja a szak ági alap uta sí tás ban meg ha tá ro zott, ha -
tás kö ré be tar to zó egyéb fel ada to kat.

Köz igaz ga tá si Jo gi Fõ osz tály

19. §

(1) A Fõ osz tály
a) el ké szí ti a szak te rü le té re vo nat ko zó irá nyí tó in téz ke -

dé sek ter ve ze tét,

b) fel tár ja a szak te rü le tét érin tõ el vi és gya kor la ti kér dé -
se ket, elem zi és ér té ke li a szak ági mun kát,

c) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben pe res el já rást 
in dít, nem pe res el já rást kez de mé nyez, tör vény ben meg ha -
tá ro zott per- és jogorvoslatokkal él,

d) tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben, a leg fõbb
ügyész nek a szak ági fel ada tok el lá tá sá ra vo nat ko zó uta sí -
tá sá ban meg ha tá ro zott mó don a ha tás kö ré be tar to zó szer -
vek nél és szer ve ze tek nél meg vizs gál ja, il let ve meg vizs -
gál tat ja e szer vek (szer ve ze tek) egye di ügy ben ho zott ha -
tá ro za tai, in téz ke dé sei, il let ve az ál ta lá nos ér vé nyû ren del -
ke zé sei tör vé nyes sé gét, vagy azok vizs gá la tát kez de -
ménye zi az ellenõrzési vagy felügyeleti joggal felruházott
szervnél,

e) a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben kép vi se li a Leg fõbb
Ügyész sé get a Leg fel sõbb Bí ró ság elõtt,

f) ha tás kö ré ben el jár va elem zi a jog sza bá lyok ér vé nye -
sü lé sét,

g) fel adat kör ében el ké szí ti a leg fõbb ügyész nek vé le -
mé nye zés re meg kül dött jog sza bály ter ve ze tek re vo nat ko -
zó ész re vé te lek tervezetét,

h) el bí rál ja a mi nisz té ri u mok és más or szá gos ha tás kö rû
ál lam igaz ga tá si szer vek, va la mint a fõ ügyész sé gek in téz -
ke dé sét sérelmezõ beadványokat,

i) el ké szí ti a jog egy sé gi in dít vá nyok ter ve ze tét, va la -
mint a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ta ná csá nak el nö ke
ál tal meg kül dött, nem a leg fõbb ügyész ál tal be nyúj tott
jog egy sé gi ha tá ro zat ho za ta lá ra irá nyu ló indítványra tett
nyilatkozat tervezetét.

(2) A Fõ osz tály szer ve ze ti ta go zó dá sa:
a) Kör nye zet vé del mi Osz tály
b) Köz igaz ga tá si Jo gi Osz tály,
c) Sza bály sér té si Osz tály.
(3) A fõ osz tá lyon mû kö dõ Ma gán jo gi és Köz igaz ga tá si

Jo gi Ügy ke ze lõ Iro da el lát ja a fõ osz tály, a Ma gán jo gi Fõ -
osz tály, va la mint – ma gán jo gi és köz igaz ga tá si jo gi
ügyek ben – a Gyer mek- és If jú ság vé del mi Önálló Osztály
iratkezelési feladatait.

Ma gán jo gi Fõ osz tály

20. §

(1) A Fõ osz tály
a) el ké szí ti a szak te rü le té re vo nat ko zó irá nyí tó in téz ke -

dé sek tervezetét,
b) fel tár ja a szak te rü le tét érin tõ el vi és gya kor la ti kér dé -

se ket, elem zi és ér té ke li a szakági munkát,
c) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben pol gá ri, il le -

tõ leg mun ka ügyi pe res el já rást in dít, nem pe res el já rást
kez de mé nyez, tör vény ben meg ha tá ro zott per- és jog or vos -
la tok kal él, el lát ja – a leg fõbb ügyé szi uta sí tá sok ban meg -
ha tá ro zott mó don – az ügyé szi tör vény ben és más jog sza -
bá lyok ban elõ írt pol gá ri pe res és nemperes eljárásokkal
kapcsolatos ügyészi feladatokat, 
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d) a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben kép vi se li a Leg fõbb
Ügyész sé get a Leg fel sõbb Bí ró ság elõtt,

e) tör vény ben meg ha tá ro zott mó don el lát ja a ci vil szer -
ve ze tek mû kö dé sé nek tör vé nyes sé gi felügyeletét,

f) ha tás kö ré ben el jár va elem zi a jog sza bá lyok ér vé nye -
sü lé sét,

g) meg vizs gál ja, il le tõ leg meg vizs gál tat ja a hoz zá jog -
sza bály sér tés mi att be nyúj tott ké rel mek kel kap cso la tos
ügyeket,

h) el ké szí ti a jog egy sé gi in dít vá nyok ter ve ze tét, va la -
mint a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ta ná csá nak el nö ke
ál tal meg kül dött, nem a leg fõbb ügyész ál tal be nyúj tott
jog egy sé gi ha tá ro zat ho za ta lá ra irá nyu ló indítványra tett
nyilatkozat tervezetét,

i)23 köz re mû kö dik az ügyé szi szer ve zet egé szét érin tõ
pe res és nem pe res el já rá sok ban a Leg fõbb Ügyész ség jo gi
kép vi se le té nek elõ ké szí té sé ben és ellátásában.

(2) A Fõ osz tály szer ve ze ti ta go zó dá sa:
a) Do lo gi Jo gi és Egye sü le ti Ügyek Osz tá lya,
b) Gaz da sá gi Jo gi Osz tály, 
c) Kö tel mi Jo gi, Fog lal koz ta tá si Jo gi és Ala pít vá nyi

Ügyek Osztálya.
d)24

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

21. §

(1) A Fõ osz tály
a)25 köz re mû kö dik az ügyé szi szer ve zet mû kö dé sé hez

szük sé ges sze mé lyi fel té te lek biz to sí tá sá ban, ide ért ve a
kü lön leg fõbb ügyé szi uta sí tás26 sze rin ti fon tos és bi zal -
mas mun ka kört be töl tõ ügyész sé gi al kal ma zot tak nem zet -
biz ton sá gi el len õr zé sé hez kapcsolódó feladatok el lá tá -
sát is,

b) ter ve zi az ügyé szi szer ve zet lét szám-után pót lá sát, át -
fo gó elem zé se ket, ér té ke lé se ket és ezek re ala pí tott ja vas la -
to kat ké szít a sze mély ügyi mun ka egé szé rõl, il le tõ leg
egyes részterületeirõl,

c)27 ter ve zi és szer ve zi az ügyész sé gi fo gal ma zói után -
pót lást, az ügyé szek és – a Ma gyar Ügyész kép zõ Köz pont
ha tás kö ré be tar to zó kép zé sek ki vé te lé vel – más ügyész sé -
gi al kal ma zot tak kép zé sét és to vább kép zé sét, ezen be lül
kü lö nö sen az ügyész sé gi szer ve zé sû tan fo lya mo kat, kon -
fe ren ci á kat, a kül föl di és bel föl di part ner in téz mé nyek kel
kö zös to vább kép zé si cé lú ren dez vé nye ket, kül föl di egyé ni 

és cso por tos ta nul mány uta kat, a poszt gra du á lis kép zést, az 
ide gen nyelv-tan fo lya mo kat, a szak mai-tu do má nyos pá -
lyá za to kat, tu do má nyos if jú sá gi kon fe ren ci á kat; köz re mû -
kö dik a Ma gyar Ügyész kép zõ Köz pont fel ada ta i nak
ellátásában,

d) gon dos ko dik a kül föl di ösz tön dí jas pá lyá za tok ki írá -
sá ról, a ta nul mány úton részt ve võk ta pasz ta la ta i nak hasz -
no sí tá sá ról, a nem zet kö zi to vább kép zé si prog ra mok alap -
ján bel- vagy kül föl dön ren de zen dõ sze mi ná ri u mo kon
részt ve võ ügyész sé gi al kal ma zot tak ki vá lasz tá sá ról, a sze -
mi ná ri u mok idõ be li és más kép zé si prog ra mok kal tör té nõ
össze han go lá sá ról,

e) köz re mû kö dik az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ra és a 
ja va dal ma zás ra vo nat ko zó jog sza bá lyok és irá nyí tó in téz -
ke dé sek elõ ké szí té sé ben és ki dol goz za az ezek re vo nat ko -
zó bel sõ sza bály za tok ter ve ze tét, szer ve zi vég re haj tá su kat,

f) leg fõbb ügyé szi dön tés re elõ ké szí ti a ja va dal ma zás ra,
el is me ré sek re és szo ci á lis in téz ke dé sek re vo nat ko zó
irány el ve ket, to váb bá a leg fõbb ügyé szi, il le tõ leg bi zott sá -
gi ha tás kör be tar to zó sze mély ügyi, to vább kép zé si, szo ci á -
lis és a szol gá la ti vi szonyt érin tõ egye di ügye ket,

g) el ké szí ti az ügyé szi szer ve zet sze mély ügyi és to vább -
kép zé si ter vét; éven te össze fog la ló tá jé koz ta tót ké szít az
ügyész ség fe gyel mi hely ze té rõl,

h) gon dos ko dik a pá lyá za ti fel hí vá sok köz zé té te lé rõl,
el bí rá lás ra elõ ké szí ti a pá lyá za to kat,

i) el lát ja a sze mély ügyi nyil ván tar tás köz pon ti  felada -
tait,

j) a ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben irá nyí tá si, fel ügye le ti
és el len õr zé si jog kört gya ko rol – a leg fõbb ügyész, a leg -
fõbb ügyész he lyet te sei és a ka to nai ügyé szi szer ve zet ki -
vé te lé vel – a mun kál ta tói jog kört gya kor lók te vé keny sé ge
fe lett,

k) köz re mû kö dik az ügyé szi szer ve zet egé szét vagy
több ügyé szi szak ágat érin tõ jog sza bály ter ve ze tek egyez -
te té sé ben, va la mint a leg fõbb ügyé szi uta sí tá sok, be szá -
mo lók, je len té sek és je len tõ sebb ér te kez le ti elõ ter jesz té -
sek elõ ké szí té sé ben,

l)28 a fõ osz tá lyok ja vas la tai alap ján el ké szí ti a Leg fõbb
Ügyész ség vizs gá la ti ter vé nek a ter ve ze tét; szer ve zi az
uta sí tás ban meg je lölt ve ze tõi ér te kez le te ket, köz re mû kö -
dik a hi va ta li ren dez vé nyek meg szer ve zé sé ben,

m) meg szer ve zi a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek és a fõ -
ügyész sé gek fon to sabb ér te kez le te in a Leg fõbb Ügyész -
ség kép vi se le tét,

n) vég zi az egész ügyé szi szer ve ze tet érin tõ igaz ga tás -
szer ve zé si fel ada to kat,

o) nyil ván tart ja a ve ze tõi ér te kez let és a leg fõbb ügyész
dön té se i bõl ere dõ fel ada to kat, össze ál lít ja és két éven ként
köz zé te szi a ha tá lyos irá nyí tó in téz ke dé sek jegy zé két,

p) el ké szí ti az ügyész ség szer ve ze té re és mû kö dé sé re
vo nat ko zó sza bály zat, to váb bá a fel adat kö ré be tar to zó
más irá nyí tó intézkedések tervezetét, 

26 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 1. szám

23 Az i) pont szö ve gét a 7/2004. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás 1. §-a ál la pí tot ta
meg.

24 A d) pon tot a 7/2004. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás 2. §-a ha tá lyon kí vül he lyez -
te.

25 Az a) pont szö ve gét a 2/2005. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 2. §-a ál la pí tot ta
meg.

26 12/1999. (ÜK. 11.) LÜ ut.
27 A c) pont szö ve gét a 14/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 9. §-a ál la pí tot ta

meg.

28  Az l) pon tot az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás 1. §-ának (1) be kez dé se
egé szí tet te ki.



q) össze ál lít ja a leg fõbb ügyész or szág gyû lé si be szá mo -
ló já nak tervezetét,

r)29 kü lön uta sí tás sze rint el lát ja a könyv tá ri fel ada to kat,
s) vég zi a Leg fõbb Ügyész sé gen a pa nasz iro dai te vé -

keny sé get,
t)30 vég zi a köz pon ti irat ke ze lé si és tit kos ügy ke ze lé si

te vé keny sé get, ke ze li a fõirattárat, 
u) köz re mû kö dik a Leg fõbb Ügyész ség hi va ta los ki ad -

vá nya i nak elõ ké szí té sé ben, szer kesz ti az Ügyész sé gi
Közlönyt,

v)31 el lát ja – a Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság köz re mû kö dé -
sé vel – a ke gye le ti feladatokat,

w)32 el lát ja az ügyé szi szer ve zet egé szét érin tõ pe res és
nem pe res el já rá sok ban a Leg fõbb Ügyész ség jo gi
képviseletét,

x)33 in té zi az ügyész sé gi al kal ma zot tak biz ton sá gi ok -
má nya i val (szol gá la ti iga zol vány, nyug dí jas ügyé szek iga -
zol vá nya, ide ig le nes be lé pé si en ge dély) összefüggõ
teendõket,

y)34 vég zi az ügyész ség ha gyo má nya i nak õr zé sé vel kap -
cso la tos, to váb bá  mind azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a
leg fõbb ügyész – ál lan dó vagy ese ti jelleggel – megbízza.

(2) A Fõ osz tály szer ve ze ti ta go zó dá sa:
a)35 Igaz ga tá si Osz tály
b) Sze mély ügyi Osz tály,
c) To vább kép zé si Osz tály.
d)36 Jo gi Kép vi se le ti és Ko or di ná ci ós Osztály.
(3)37 A fõ osz tá lyon Sze mély ügyi és To vább kép zé si

Nyil ván tar tó és Ügy ke ze lõ Iro da, a Jo gi Kép vi se le ti és Ko -
or di ná ci ós Osz tály ke re té ben Jo gi Kép vi se le ti Ügyek Iro -
dá ja, az Igaz ga tá si Osz tály ke re té ben pe dig Köz pon ti Igaz -
ga tá si és Tit kos Ügy ke ze lõ Iro da mû kö dik; ez utób bi iro da 
el lát ja a Nem zet kö zi és Eu ró pai Ügyek Fõ osz tá lya, va la -
mint a Nemzetközi Képviseleti Önálló Osztály iratkezelési 
feladatait is.

29 Az r) pont szö ve gét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás 1. §-ának (2) be kez -
dé se ál la pí tot ta meg. A Leg fõbb Ügyész ség könyv tá rá ról a 6/2004. (ÜK. 4.)
LÜ uta sí tás ren del ke zik.

30  A t)-u) pont új szö ve gét meg ál la pí tot ta és a v)–y) pont je lö lé sét u)–x)
pont ra vál toz tat ta a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 2. §-ának (1) be kez dé se.

31 A v) pon tot ha tá lyon kí vül he lyez te és a w)–z) pont je lö lé sét v)-y) pont ra 
vál toz tat ta a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 12. §-ának (1) be kez dé se.

32 A pont szö ve gét a 7/2004. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás 3. §-a ál la pí tot ta meg,
je lö lé sét w) pont ra vál toz tat ta a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 12. §-ának (1)
be kez dé se.

33 Az x) pont szö ve gét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás 1. §-ának (3) be kez -
dé se, je lö lé sét a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 12. §-ának (1) be kez dé se ál la -
pí tot ta meg.

34 Az x) pont je lö lé sét z) pont ra az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás 1. §-ának
(3) be kez dé se vál toz tat ta meg, majd utóbb a je lö lést y) pont ra vál toz tat ta a
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 12. §-ának (1) be kez dé se.

35 Az a) pont szö ve gét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 2. §-ának (2) be -
kez dé se ál la pí tot ta meg, utóbb a Hang- és Kép tech ni kai La bo ra tó ri um szö -
veg részt ha tá lyon kí vül he lyez te a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 12. §-ának
(1) be kez dé se.

36 A d) pon tot a 7/2004. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás 4. §-a ik tat ta az uta sí tás szö -
ve gé be.

37 A (3) be kez dés szö ve gét a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 2. §-a ha tá roz -
ta meg.

Szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és In for má ci ós Fõosztály

22. §38

(1) A Fõ osz tály
a) el ké szí ti a szak te rü le té re vo nat ko zó irá nyí tó in téz ke -

dé sek ter ve ze tét,
b) meg ha tá roz za az ügyész sé gi ügy vi te li, irat ke ze lé si és 

sta tisz ti kai ren det, el vi irá nyí tást gya ko rol az ügy irat ke ze -
lõ iro dák mû kö dé se fe lett,

c) irá nyít ja, szer ve zi és vég zi az ügyész sé gi szá mí tás -
tech ni ka-al kal ma zá si rend sze rek ki ala kí tá sát, biz to sít ja a
rend szer be ke rü lõ adat ál lo mány össze gyûj té sét, kar ban -
tar tá sát, fel dol go zá sát és tá ro lá sát, 

d) gon dos ko dik a fel dol go zott ada tok fel hasz ná lá sá ról,
meg ha tá ro zott szem pon tok sze rin ti ér té ke lé sé rõl és rend -
sze res köz lé sé rõl, to váb bá ese ti jel leg gel ada to kat szol gál -
tat, 

e) rend sze re zi és ke ze li a fõ osz tály ki ad vá nya i nak a
Leg fõbb Ügyész sé gen tá rolt pél dá nya it és õr zi az ese ti in -
for má ció-szol gál ta tás anya gá nak ere de ti pél dá nya it,

f) mû köd te ti, irá nyít ja és fej lesz ti az ügyész sé gi
táv-adat át vi te li há ló za tot, az In for ma ti kai Köz pon tot, me -
ne dzse li rend sze re it, szak mai irá nyí tást és fel ügye le tet biz -
to sít a fõ ügyész sé gi in for ma ti ku sok szá má ra,

g) üze mel te ti a Leg fõbb Ügyész ség és a ve le kö zös
rend szer ben lé võ ügyész sé gi szer vek lo ká lis há ló za ta it,

h) elõ se gí ti az ügyé szi szer vek egy sé ges szá mí tó gép-el -
lá tá sát, ko or di nál ja az in for ma ti kai esz kö zök be szer zé sét,
fel hasz ná lá si mód ját, el len õr zi az ez zel össze füg gõ te vé -
keny sé get, 

i) köz re mû kö dik az ügyész sé gi al kal ma zot tak in for ma -
ti kai-szá mí tás tech ni kai és egyéb, a mun ka vég zés szín vo -
na lát ja ví tó kép zé sé ben és to vább kép zé sé ben,

j)39 meg szer ve zi, il le tõ leg vég zi az ügyész sé gi ügy vi te -
li, il let ve sta tisz ti ku si fel ada to kat el lá tó ügyész sé gi al kal -
ma zot tak vizs gáz ta tá sát,

k) ja vas la tot tesz az in for ma ti ka mû köd te té sé hez és fej -
lesz té sé hez szük sé ges alap ve tõ sze mé lyi, mû sza ki és
pénz ügyi fel té te lek biz to sí tá sá ra, köz re mû kö dik az in for -
ma ti kai esz kö zök be szer zé sé hez, mû köd te té sé hez szük sé -
ges ki adá sok költ ség ve té si elõ irány za ta i nak ki ala kí tá sá -
ban, ren del ke zik az e cél ra jó vá ha gyott elõ irány za tok fe -
lett, vég zi az in for ma ti kai esz kö zök be szer zé sét, ve ze ti a
szá mí tás tech ni kai esz kö zök szak mai és ana li ti kus nyil ván -
tar tá sát,

l) köz re mû kö dik – elõ ze tes egyez te tés sel és szak mai vé -
le mény adás sal – a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek, a fõ -
ügyész sé gek, va la mint az  OKRI szá mí tás tech ni ka-al kal -
ma zá si és in for ma ti kai cé lú mû kö dé si és fej lesz té si ter ve i -
nek elõ ké szí té sé ben,

38 A § szá mo zá sát a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 10. §-ának a) pont ja ál -
la pí tot ta meg.

39 A j) pont szö ve gét a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 3. §-ának (1) be kez -
dé se ál la pí tot ta meg.
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m) vég zi a Fõ osz tály ki ad vá nya i nak meg je len te té sé vel
kap cso la tos nyom da tech ni kai feladatokat,

n) el lát ja rak tá ri szám mal a fõ osz tá lyok ál tal be ve ze tett,
il let ve mó do sí tott for ma nyom tat vá nyo kat, to váb bít ja a
meg ren de lés re ke rü lõ min ta pél dá nyo kat a Gaz da sá gi Fõ -
igaz ga tó ság nak és vég zi ezek nek a sorozatgyártás elõtti
ellenõrzését,

o)40 mû köd te ti a Leg fõbb Ügyész ség au di o vi zu á lis la -
bo ra tó ri u mát, el lát ja az ügyész ség hi va ta li te vé keny sé gé -
vel kap cso la tos fo tó-, vi deo- és hangtechnikai feladatokat,

p)41 el lát ja tör vény ben és egyes leg fõbb ügyé szi uta sí tá -
sok ban elõ írt adat köz lé sek kel össze füg gés ben fel me rült
feladatokat.

(2) A Fõ osz tály szer ve ze ti ta go zó dá sa:
a) Jo gi In for ma ti kai Osz tály
– Ér té ke lõ Cso port,
– Sta tisz ti kai Cso port,
b) Al kal ma zá si Szoft ver fej lesz tõ és Mû köd te tõ Osztály
– Fej lesz té si Cso port,
– Mû köd te té si Cso port,
c) Há ló zat fej lesz tõ és Üze mel te tõ Osz tály
– Köz pon ti Rend szer fel ügye let,
– Leg fõbb Ügyész sé gi Rend szer fel ügye let,
– Te rü le ti Rend szer fel ügye let,
– Gaz dál ko dá si és Fenn tar tá si Cso port,
d)42 Hang- és Kép tech ni kai La bo ra tó ri um.
(3)43 A fõ osz tá lyon Szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és

In for má ci ós Ügy ke ze lõ Iro da44 mû kö dik, amely el lát ja az
Adat vé del mi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ön ál ló Osz tály, va -
lamint az El len õr zé si Ön ál ló Osztály iratkezelési fel ada -
tait is.

Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság

23. §45

(1) A Fõ igaz ga tó ság
a) el ké szí ti a Ma gyar Köz tár sa ság Ügyész sé ge fe je zet

költ ség ve té si terv ja vas la tát, ele get tesz a költ ség ve té si be -
szá mo lá si és zár szám adá si kötelezettségnek,

40 Az  o) pon tot a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 3. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta az uta sí tás szö ve gé be.

41 A  p) pon tot a 4/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 21. §-ának b) pont ja il lesz -
tet te az uta sí tás szö ve gé be.

42 A d) pon tot a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 3. §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta az uta sí tás szö ve gé be.

43 A (3) be kez dést a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 3. §-ának (4) be kez dé se 
ik tat ta az uta sí tás szö ve gé be.

44 Lásd még az 1/1996. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás sal ki adott Ti tok vé del mi Sza -
bály zat 2. pont ja (3) be kez dé sé nek f) pont ját.

45 A § szá mo zá sát a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 10. §-ának a) pont ja ál -
la pí tot ta meg.

b) köz re mû kö dik az éves költ ség ve tés meg ala po zá sát
elõ se gí tõ, hosszabb táv ra szó ló szá mí tá sok el ké szí té sé ben
és az éves költ ség ve tés ke re te i nek ki ala kí tá sá ban; ezek is -
me re té ben az elõ írt szer ke zet ben – a fõ osz tá lyok kal egyez -
tet ve – el ké szí ti a fe je zet éves költ ség ve té si ja vas la tát,
majd az or szág gyû lé si jó vá ha gyás után ki ala kít ja és egyez -
te ti a rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé gek költ ség ve té si
elõ irány za ta it,

c) szer ve zi és irá nyít ja a gaz dál ko dást, biz to sít ja a költ -
ség ve tés vég re haj tá sát és elõ ké szí ti az éves költ ség ve tés
szük ség sze rin ti elõirányzat-módosítását,

d) el lát ja a pénz ügyi-gaz da sá gi köz ér de kû ada tok nyil -
vá nos sá gá nak biz to sí tá sá val kap cso la tos feladatokat,

e) el lát ja az ügyé szi szer ve zet köz pon ti il let mény szám -
fej té sét és az ön ál ló tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ he lyi
feladatokat,

f) el vég zi az adók és já ru lé kok el szá mo lá sá val, be val lá -
sá val és be fi ze té sé vel kap cso la tos feladatokat,

g) irá nyí tó in téz ke dést ad ki a pénz ügyi-gaz dál ko dá si
rend re és a szám vi tel re, szak mai fel ügye le tet és el len õr zést 
gya ko rol a végrehajtás felett,

h) fi gye lem mel kí sé ri – a ve ze tõi és a mun ka fo lya mat ba
épí tett el len õr zés ke re té ben – a gaz da sá gi-pénz ügyi fo lya -
ma tok, ezen be lül az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak az
ala ku lá sát és er rõl szük ség sze rint tá jé koz tat ja a Legfõbb
Ügyészség vezetését,

i) ke ze li az ügyé szi szer ve zet La kás alap szám lá ját,
j) el lát ja a va gyon gaz dál ko dás sal, ter ve zés sel és be szá -

mo lás sal kap cso la tos feladatokat,
k) biz to sít ja az ügyé szi szer ve zet mû kö dé sé nek tár gyi

fel té te le it, köz re mû kö dik az eh hez szük sé ges anya gi esz -
kö zök meg te rem té sé ben, gon dos ko dik a gazdaságos
üzemeltetésrõl,

l) mû köd te ti az ügyész sé gi gép jár mû vek ja ví tó mû he -
lyét és a köz pon ti garázst,

m) az éves költ ség ve tés ben biz to sí tott elõ irány za tok ke -
re tén be lül el lát ja a be ru há zá sok meg va ló sí tá sá val, va la -
mint az épü le tek és egyéb tár gyi esz kö zök fel újí tá sá val,
kar ban tar tá sá val kap cso la tos fel ada to kat, ide ért ve ezek
pénz ügyi és mû sza ki elõ ké szí té sét, ter vez te té sét, a ha tó sá -
gi en ge dé lyek be szer zé sét, köz be szer zé si el já rá sok le foly -
ta tá sát, az épí té si mun kák mû sza ki el len õr zé sét  vagy ezen
mun kák kül sõ szer ve zet tel történõ elvégeztetését és az
egyéb, esetenként felmerülõ beruházói feladatokat,

n) el lát ja az or szág moz gó sí tás sal és a pol gá ri vé de lem -
mel kap cso la tos pénz ügyi és mû sza ki feladatokat,

o) el lát ja a Leg fõbb Ügyész ség Ba la ton lel lei Ok ta tá si
Köz pont ja üze mel te té si és fenn tar tá si te en dõ it, biz to sít ja a
mûködés feltételeit.

(2) A Fõ igaz ga tó ság az (1) be kez dés ben meg je lölt fel -
ada ta it a (3) be kez dés ben meg je lölt szer ve ze ti egy sé ge in,
va la mint a rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé gek (te rü le ti)
pénz ügyi osz tá lya in (csoportjain) keresztül hajtja végre.

(3) A Fõ igaz ga tó ság szer ve ze ti ta go zó dá sa:
a) Költ ség ve té si Fe je ze ti és Fi nan szí ro zá si Osztály
– Költ ség ve té si és Fi nan szí ro zá si Cso port,
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– Bér-, Lét szám és Já ru lék El szá mo lá si Cso port,
– Szám vi te li Cso port,
b)46 Köz pon ti Gaz dál ko dá si és Gond nok sá gi Osztály
– Gaz dál ko dá si és Szám vi te li Cso port,
– Gond nok sá gi Cso port,
– Gép jár mû For gal mi Cso port,
– Ba la ton lel lei Ok ta tá si Köz pont, 
c) Épí té si Osz tály,
d) Mû sza ki és Gép jár mû Osz tály
– Mû sza ki Cso port, 
– Gép ko csi Ja ví tó Mû hely és Ga rázs Cso port.
(4) A Fõ igaz ga tó sá gon mû kö dõ Pénz ügyi és Mû sza ki

Ügy ke ze lõ Iro da el lát ja a Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság irat ke -
ze lé si feladatait.

4. A Ka to nai Fõ ügyész ség fõ osz tá lya i nak fel ada tai 

Ka to nai Ügyek Fõ osz tá lya

24. §

A Fõ osz tály
a) el ké szí ti a ka to nai ügyé szi szer ve zet re vo nat ko zó irá -

nyí tó in téz ke dé sek tervezetét,
b) fel tár ja a mû kö dé si te rü le tét érin tõ el vi és gya kor la ti

kér dé se ket, elem zi és ér té ke li a ka to nai ügyészi munkát,
c)47 ja vas la tot tesz a Leg fõbb Ügyész ség vizs gá la ti ter -

vé ben elõ írt fel ada tok nak a szer ve ze tet érin tõ meg ha tá ro -
zá sá ra, elõ ké szí ti a Ka to nai Fõ ügyész ség vizs gá la ti ter vét,
to váb bá el vég zi az ál ta lá nos, a szakági és a cél vizsgá la to -
kat,

d) köz re mû kö dik a Leg fõbb Ügyész ség ka to nai ügyé szi
te vé keny ség gel is kap cso la tos ál lás fog la lá sa i nak ki ala kí -
tá sá ban,  

e) fel ügye li a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség vád ha tó -
sá gi, to váb bá a te rü le ti ka to nai ügyész sé gek bün te tõ jo gi
(nyo mo zá si, nyo mo zás fel ügye le ti, vád ha tó sá gi) te vé -
keny sé gét, fe let tes ügyész ség ként el bí rál ja az in téz ke dé se -
ik el len be je len tett jog or vos la to kat, to váb bá elõ ké szí ti
meg is mé telt pa nasz ese tén a fe let tes ügyész, újabb pa nasz
ese tén a dön tés re jogosult utasítására a katonai fõügyész és 
a legfõbb ügyész döntését,

f) dönt a ki zá rás, a ki je lö lés és az il le té kes sé gi össze üt -
kö zés tár gyá ban, elõ ké szí ti a ha tás kö ri össze üt kö zés fel ol -
dá sát, 

g) át ru há zott jog kör ben, mû kö dé si te rü le tén
– in téz ke dik a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész sé get és a

te rü le ti ka to nai ügyész sé get ve ze tõ ügyész ki zá rá sá val
kap cso la tos ügyek ben,

– meg hosszab bít ja a nyo mo zás ha tár ide jét,

46 A b) pont szö ve gét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 3. §-a ál la pí tot ta
meg.

47 A c) pont szö ve gét a 2/2005. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 3. §-a ál la pí tot ta meg.

– dönt a bün te tõ el já rás kül föl di ha tó ság ré szé re tör té nõ
át adá sá ról vagy a fel je len tés rõl, a kül föl di ha tó ság ál tal
fel aján lott bün te tõ el já rás át vé te lé nek el fo ga dá sá ról, in téz -
ke dé sé rõl egyidejûleg az illetékes ügyészt értesíti,

– dönt a kül föl di ha tó ság ré szé re ad ha tó, il let ve a kül föl -
di ha tó ság tól kért el já rá si jog se gély ké rel mek tárgyában,  

h) ha tás kö ré ben el vég zi a 14. § (1) be kez dé sé nek g)–j)
pont ja i ban fog lalt feladatokat,

i) el jár a ha tás kö ré be tar to zó bün te tõ bí ró sá gi ügyek ben
és el lát ja a 16. § (1) be kez dé sé nek c)–k) pont ja i ban fog lalt
feladatokat is, 

j) irá nyít ja és el len õr zi a Btk. 127. §-a sze rin ti bün te -
tés-vég re haj tás sal kap cso la tos tör vé nyes sé gi fel ügye le ti
te vé keny sé get, köz re mû kö dik a 17. § f) pont já ban írt fel -
ada tok tel je sí té sé ben és el lát ja a 17. § k) pontjaiban írt
feladatokat, 

k) ha tás kö ré ben el lát ja a ma gán jo gi és köz igaz ga tá si jo -
gi te vé keny sé get,

l) össze han gol ja és irá nyít ja a te rü le ti ka to nai ügyész sé -
gek pa rancs no ki jog al kal ma zás sal kap cso la tos tör vé nyes -
sé gi tevékenységét,

m) irá nyít ja és szer ve zi a bûn meg elõ zés sel, jo gi fel vi lá -
go sí tás sal kap cso la tos ka to nai ügyé szi fel ada tok
teljesítését,

n) in té zi a Ka to nai Fõ ügyész ség hez be nyúj tott ké rel me -
ket, be ad vá nyo kat és panaszokat,

o) irá nyít ja és el len õr zi a fõ osz tály ke re té ben mû kö dõ
ügy vi te li iro da és kri mi na lisz ti kai la bo ra tó ri um munkáját.

Sze mély ügyi és In for má ci ós Ön ál ló Osz tály

25. §

Az Ön ál ló Osz tály

a) elõ ké szí ti a ka to nai ügyé szi szer ve zet re vo nat ko zó
sze mély ügyi dön té se ket és parancsokat,

b) ter ve zi és szer ve zi a fo gal ma zói és ügyé szi lét -
szám-után pót lást,

c) ter ve zi és ko or di nál ja a ka to nai ügyé szi szer ve zet
egyéb lét szám-után pót lá sát,

d) szer ve zi és fel ügye li a ka to nai ügyész sé gi fo gal ma -
zók képzését,

e) szer ve zi és irá nyít ja a ta nul má nyi és to vább kép zé si
te vé keny sé get,

f) gon dos ko dik a pá lyá za ti fel hí vá sok elõ ké szí té sé rõl és
in téz ke dik azok közzétételére,

g) el lát ja a sze mély ügyi nyil ván tar tás köz pon ti fel ada -
tait,

h) fel ügye li a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész sé gen és a
te rü le ti ka to nai ügyész sé ge ken fo lyó sze mély ügyi munkát,

i) fel ügye le ti és el len õr zé si jog kört gya ko rol a Ka to nai
Fel lebb vi te li Ügyész ség és az el sõ fo kú ka to nai ügyész sé -
gek mun kál ta tói jog kört gya kor ló tevékenysége felett,
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j) ka to nai fõ ügyé szi dön tés re elõ ké szí ti a ja va dal ma zás -
ra, el is me ré sek re, szo ci á lis in téz ke dé sek re ér ke zett elõ ter -
jesz té se ket, javaslatokat,

k) el lát ja a ka to nai ügyé szi szer ve zet ka to nai szer ve zé si, 
igaz ga tá si fel ada ta it, ki dol goz za a mi nõ sí tett idõ szak ra vo -
nat ko zó speciális terveket,  

l) a bé ke- és mi nõ sí tett idõ szak ban ál lan dó és köz vet len
kap cso la tot tart a Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Ma gyar
Hon véd ség illetékes szerveivel,

m) gon dos ko dik a mi nõ sí tett idõ szak ra le biz to sí tott tar -
ta lé kos ügyé szi lét szám szük ség sze rû váltásáról,

n) el ké szí ti a rend sze res és ese ti harc ké szült sé gi és lét -
szám je len té se ket,

o) gon dos ko dik a Ka to nai Fõ ügyész sé gen a mun ka vé -
de lem mel és az el sõ se gély-nyúj tás sal, va la mint a tûz vé de -
lem mel kap cso la tos te en dõk el lá tá sá ról, a Ka to nai Fel -
lebb vi te li Ügyész ség nél és a te rü le ti ka to nai ügyész sé gek -
nél felügyeli, ellenõrzi e tevékenységet,

p) el lát ja a ka to nai ügyé szi szer ve zet ben a sze mély- és
va gyon biz ton sá gi fel ada to kat, e körben 

– köz re mû kö dik a Leg fõbb Ügyész ség szék há za biz ton -
sá gá nak fenn tar tá sá ban,

– a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség nél és a te rü le ti ka -
to nai ügyész sé gek nél biz ton ság vé del mi el len õr zé se ket
végez,

q) köz re mû kö dik a ka to nai ügyé szi szer ve zet nem zet kö -
zi kap cso la ta i nak szer ve zé sé ben, vég zi a pro to koll
feladatokat,

r) szer ve zi és ko or di nál ja a ka to nai ügyé szi szer ve zet
tel jes ál lo má nya üdültetését,

s) el lát ja – az il le té kes mi nisz té ri u mok kal együtt mû köd -
ve – a ke gye le ti feladatokat,

t) irá nyít ja és fel ügye li az ön ál ló osz tály ke re té ben vég -
zett in for má ci ós (adat fel dol go zá si) munkát. 

Pénz ügyi és Szám vi te li Ön ál ló Osz tály

26. §

Az Ön ál ló Osz tály
a) meg ter ve zi a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál tal ki adás -

ra ke rü lõ ter ve zé si uta sí tás alap ján a ka to nai ügyész sé gek
cím éves költ ség ve té si elõirányzat szükségletét,

b) biz to sít ja az or szág gyû lé si jó vá ha gyás után a Ka to nai 
Fõ ügyész ség, a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség és a te rü -
le ti ka to nai ügyész sé gek jó vá ha gyott költ ség ve té si elõ -
irány za ta i nak a fel hasz ná lá sát; fél éves szám sza ki, va la -
mint éves szám sza ki és szö ve ges be szá mo lót ké szít a gaz -
dál ko dás vég re haj tá sá ról, a költségvetési elõirányzatok
felhasználásáról,

c) szer ve zi és irá nyít ja a gaz dál ko dást, kez de mé nye zi és 
elõ ké szí ti az éves költ ség ve tés szük ség sze rin ti elõ irány -
zat-mó do sí tá sát,

d) fo lya ma to san adat szol gál ta tást vé gez a HM Költ ség -
ve té si Gaz dál ko dás In for má ci ós Rend sze re szá má ra a kö -

te le zett sé gek tel je sí té sé rõl és a kint lé võ sé gek hely ze té rõl,
to váb bá adat szol gál ta tást biz to sít az In for má ci ós Rend szer 
in teg rált emberi erõforrás-gazdálkodási alrendszere
számára, 

e) biz to sít ja a ka to nai fõ ügyész ál tal a Ka to nai Fel lebb -
vi te li Ügyész ség és a te rü le ti ka to nai ügyész sé gek ré szé re
jó vá ha gyott pénz ke re tek fel hasz ná lá sá hoz a havi
pénzszükségletet,

f) biz to sít ja az elõ írt zá rá si idõ pon tig a HM Pénz ügyi
Szá mí tó és Nyug díj meg ál la pí tó Igaz ga tó ság szá má ra kül -
den dõ ha vi vál to zás je len té sek alap ján az ügyész sé gi al kal -
ma zot tak já ran dó sá ga i nak, jogosultságainak idõbeni
kifizetését,

g) fi gye lem mel kí sé ri a bel sõ el len õr zés, a ve ze tõi és a
mun ka fo lya mat ba épí tett el len õr zés ke re té ben a költ ség -
ve té si elõ irány za tok fel hasz ná lá sát, a gaz da sá gi-pénz ügyi
fo lya ma tok ala ku lá sát, hely szí ni el len õr zés ke re té ben el -
len õr zi a te rü le ti ka to nai ügyész sé gek pénz ügyi és anyag -
el lá tó tiszthelyetteseinek munkáját, pénzügyi-számviteli
tevékenységét,

h) irá nyít ja és el len õr zi a ka to nai ügyé szi szer ve zet ál lo -
mány táb lá já ban rend sze re sí tett és biz to sí tott szol gá la ti
gép jár mû vek ügy in té zé sét, in téz ke dik szak szer viz ben tör -
té nõ ja ví tá suk ra, kezdeményezi a gépjármûvek  selejte -
zését, 

i) el lát ja a ka to nai ügyé szi szer ve zet ben lé võ iro da tech -
ni kai esz kö zök üze mel te té sé vel, ja ví tá sá val kap cso la tos
feladatokat,

j) gon dos ko dik a ka to nai ügyé szi szer ve zet egyéb spe -
ciális ka to nai anya gi, tech ni kai, fegy ver ze ti ellátásáról. 

5. A Leg fõbb Ügyész ség és a Ka to nai Fõ ügyész ség
mû kö dé sé nek egyes sza bá lyai

A leg fõbb ügyész, a Leg fõbb Ügyész ség és
a Ka to nai Fõ ügyész ség irá nyí tá si és fel ügye le ti eszközei

27. §

(1) Irá nyí tá si és fel ügye le ti esz kö zök:
a) az irá nyí tó in téz ke dé sek,
b) a fel ügye le ti el len õr zé sek.

(2) Irá nyí tó in téz ke dé sek:
a) a leg fõbb ügyész uta sí tá sa,
b) a ka to nai fõ ügyész in téz ke dé se,
c) a leg fõbb ügyész, a leg fõbb ügyész he lyet tes, va la -

mint a fõ osz tály ve ze tõ48 kör le ve le.

(3) Fel ügye le ti el len õr zé sek:
a) az ál ta lá nos vizs gá lat,
b) a szak ági vizs gá lat,
c) a cél vizs gá lat.

48 Lásd a 10. § d) pont ját.
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A leg fõbb ügyész uta sí tá sa

28. §

(1) A leg fõbb ügyész uta sí tá sa az egész ügyé szi szer ve -
zet re, il le tõ leg egy vagy több ügyé szi szak te rü let re, to váb -
bá az ügyész ség mû kö dé sé nek kü lön bö zõ te rü le te i re vo -
nat ko zó elõ írás, amely meg ha tá roz za az ügyé szi fel ada to -
kat, a fel ada tok meg va ló sí tá sá nak mód ját, az ügy in té zé si,
az igaz ga tá si, a szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si, az in forma -
ti kai, a pénzügyi és a gazdálkodási tevékenység rendjét.

(2) A leg fõbb ügyész uta sí tá sá nak ter ve ze tét a tárgy kör
sze rint il le té kes fõ osz tály ké szí ti el és egyez te ti az ér de kelt 
fõ osz tá lyok kal, va la mint – szük ség ese tén – az alá ren delt
ügyész sé gek kel, az Ügyész sé gi Dol go zók Or szá gos Szak -
szer ve ze té vel, az Ügyé szek Or szá gos Egye sü le té vel, a Pro 
Ius ti tia Egye sü let tel és az Ügyész sé gi Al kal ma zot tak Or -
szá gos Ta ná csá val (az utób bi ak az uta sí tás al kal ma zá sá -
ban együtt: ér dek-kép vi se le ti szer vek). Az egyez te tés so -
rán a Sze mély ügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosz -
tályt érdekelt fõosztálynak kell tekinteni.

(3) Költ ség ki ha tás sal já ró sza bá lyo zás ese tén a ter ve zet
pénz ügyi ki ha tá sa it be kell mutatni.

(4) Az ész re vé te lek egyez te té se az elõ ké szí tõ fõ osz tály
fel ada ta. Az egyez te tés ered mény te len sé ge ese tén – az il -
le té kes leg fõbb ügyész he lyet tes vé le mé nyé nek fi gye lem -
be vé te lé vel – a legfõbb ügyész dönt.

(5) Az egyez te tett uta sí tás ter ve ze tét ki adás elõtt az il le -
té kes leg fõbb ügyész he lyet tes nek be kell mutatni. 

A ka to nai fõ ügyész in téz ke dé se

29. §

(1) A ka to nai fõ ügyész in téz ke dé se (a to váb bi ak ban: in -
téz ke dés) a ka to nai ügyész sé gen  meg ha tá roz za a ka to nai
ügyé szi fel ada tok meg va ló sí tá sá nak mód ját, ren de zi az ál -
ta lá nos sza bá lyo zás tól el té rõ ügy in té zé si, igazgatási és
pénzügyi kérdéseket.

(2) Az in téz ke dés ter ve ze tét a tárgy kör sze rint il le té kes
fõ osz tály ké szí ti el és egyezteti.

(3) Az in téz ke dést – ki adás elõtt – a leg fõbb ügyész nek
be kell mu tat ni. 

A leg fõbb ügyész, a leg fõbb ügyész he lyet tes, va la mint
a fõ osz tály ve ze tõ kör le ve le

30. §

(1) A leg fõbb ügyész, a leg fõbb ügyész he lyet tes, va la -
mint a fõ osz tály ve ze tõ kör le ve le jog sza bály ban, il le tõ leg
leg fõbb ügyé szi uta sí tás ban, ka to nai fõ ügyé szi in téz ke -
dés ben sza bá lyo zott kér dé sek vég re haj tá sát se gí ti elõ, el -
iga zí tást nyújt a jog al kal ma zás rész le te i re, il le tõ leg más
szerv elõírásainak figyelemmel kísérésére hív fel. 

(2) A kör le vél elõ ké szí té sé re és ki adá sá ra a 28. § (2) és
(4) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni az zal, hogy
az egyez te tés so rán a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és
Igaz ga tá si Fõ osz tályt nem kell érdekelt fõosztálynak
tekinteni. 

Az ál ta lá nos, a szak ági és a cél vizs gá lat

31. §

(1) Az alá ren delt ügyész sé gek mû kö dé sé nek, szak mai
te vé keny sé gé nek át fo gó ér té ke lé se, a szak ágak együtt mû -
kö dé sé nek, a ve ze tõi, az irá nyí tó és az el len õr zõ mun ka
ered mé nye i nek elem zé se és se gí té se cél já ból a Leg fõbb
Ügyész ség (Ka to nai Fõügyészség) általános vizsgálatot
folytathat.

(2) Az egyes ügyé szi szak te rü le te ken fo lyó szak mai
mun ka rend sze res fi gye lem mel kí sé ré se, il let ve meg ha tá -
ro zott ügy cso por tok ban és ügyek ben az ügy in té zés el len -
õr zé se és se gí té se vé gett az alá ren delt ügyész sé ge ken a
Leg fõbb Ügyész ség (Ka to nai Fõ ügyész ség) szakági,
illetõleg célvizsgálatot tarthat. 

A jog sza bály ter ve ze tek vé le mé nye zé se 

32. §

(1) A Leg fõbb Ügyész ség vé le ményt nyil vá nít
a) tör vény és kor mány ren de let,
b) mi nisz te ri ren de let

ter ve ze té rõl.
(2) A vé le ményt a ter ve zet ál tal érin tett ügy kör sze rint

il le té kes fõ osz tály ala kít ja ki.
(3) Ha a ter ve zet több fõ osz tály ügy kö rét érin ti, az érin -

tett fõ osz tá lyok vé le mé nyét is ki kell kérni.
(4) A Leg fõbb Ügyész ség ál lás fog la lá sát tar tal ma zó vé -

le ményt – az (5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a tár gya
sze rint il le té kes leg fõbb ügyész helyettes kiadmányozza.

(5)49 A Leg fõbb Ügyész ség ál lás fog la lá sát tar tal ma zó
vé le ményt a mi nõ sí tett több sé get igény lõ tör vény ter ve ze -
tek, a költ ség ve té si és az an nak vég re haj tá sá ról szó ló zár -
szám adá si tör vény ter ve zet, to váb bá a nem zet kö zi szer zõ -
dé sek ese té ben a leg fõbb ügyész ki ad má nyoz za. A leg fõbb 
ügyész ki ad má nyoz za a vé le ményt azok ban az ese tek ben
is, ami kor mi nisz te ri ren de let ki adá sát törvény vagy
kormányrendelet a legfõbb ügyész egyetértéséhez köti.  

(6) Az (5) be kez dés ben em lí tett vé le mény elõ ké szí té se
so rán az el já ró fõ osz tály a ter ve ze tet a ki ad má nyo zás ra be -
ter jesz tés elõtt a tárgy sze rint il le té kes leg fõbb ügyész
helyettesnek bemutatja.

49 A be kez dés ere de ti szö ve gét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 4. §-a egé -
szí tet te ki.
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Az Ügyész sé gi Köz löny

33. §

(1) Az Ügyész sé gi Köz löny a Leg fõbb Ügyész ség – ha -
von ta meg je le nõ – hi va ta los lap ja. A köz lönyt a Sze mély -
ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõosztály szerkeszti. 

(2) Az Ügyész sé gi Köz löny ben kell köz zé ten ni a leg -
fõbb ügyész uta sí tá sát és kör le ve lét. A köz löny ben a 27. §
(2) be kez dé sé nek b)-c) pont já ban fog lalt más irá nyí tó in -
téz ke dés, to váb bá a Ma gyar Köz löny ben ki hir de tett bár -
mely jog sza bály, il le tõ leg nemzetközi szerzõdés is
közzétehetõ.

(3) Az Ügyész sé gi Köz löny ben – a (2) be kez dés ben fel -
so rol ta kon túl – kö zöl ni lehet:

a) a mi nisz té ri u mok és or szá gos ha tás kö rû szer vek hi -
va ta los lap ja i ban köz zé tett és a Ma gyar Köz löny ben meg
nem je lent, az ál la mi irá nyí tás egyéb jo gi esz kö zei kö ré be
tar to zó ál ta lá nos ér vé nyû in téz ke dé sek, va la mint a köz le -
mé nyek kö zül azo kat, ame lyek ismeretére az ügyészi
munka során szükség lehet,

b) az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta it (vég zé se it); a Leg -
fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi és egye di ügy ben ho zott, a
gya kor lat irá nyí tá sá ra al kal mas el vi bí ró sá gi, va la mint az
íté lõ táb lák nak a jog gya kor lat irá nyí tá sá ra al kal mas ha tá -
ro za ta it, to váb bá a Leg fõbb Ügyész ség szak mai
kollégiumainak, illetõleg fõosztályainak állásfoglalásait,

c) az ügyé szi szer ve zet sze mé lyi hí re it, a pá lyá za to kat
és a fon tos köz le mé nye ket,

d) az ál ta lá nos és a szak ági vizs gá la tok alap ján ké szí tett
leg fõbb ügyész sé gi össze fog la ló je len té sek, il let ve a sta -
tisz ti kai össze fog la lók ál ta lá nos ér vé nyû meg ál la pí tása i -
nak lényegét,

e) az ál ta lá nos, a szak ági, il le tõ leg a cél vizs gá la tok so -
rán ho zott in téz ke dé sek egyes ré sze it, amennyi ben azok -
nak az ügyé szi mun ka vég zé sét il le tõ en elvi jelentõségük
van,

f) az ügyész sé gi al kal ma zot tak ér dek kép vi se le ti szer ve -
i nek köz ér de kû közleményeit.

(4) A köz zé té tel re szánt szö ve get – a kéz ira tot – két
nyom da kész pél dány ban kell a hó nap ti ze dik nap já ig a
köz löny szer kesz tõ sé gé nek megküldeni. 

III. rész

A fel lebb vi te li fõ ügyész ség szer ve ze te és mû kö dé se

1. Ve ze tõk és ha tás kö rük

A fel lebb vi te li fõ ügyész

34. §

(1) A fel lebb vi te li fõ ügyész a jog sza bá lyok, az irá nyí tó
in téz ke dé sek és a Leg fõbb Ügyész ség tõl ka pott uta sí tá sok

alap ján ve ze ti a fel lebb vi te li fõ ügyész sé get, irá nyít ja a fel -
lebb vi te li fõ ügyész ség szak mai mun ká ját, a leg fõbb
ügyész ál tal jó vá ha gyott uta sí tás sal meg ha tá roz za a fel -
lebb vi te li fõ ügyész ség szer ve ze ti fel épí té sét, a fel lebb vi te -
li fõ ü gyész he lyet tes és a fel lebb vi te li fõ ügyész ség szer ve -
ze ti egy sé ge i nek fel adat kö rét, dönt a kizárólagos ha táskö -
ré be utalt, illetõleg a magához vont ügyekben. 

(2) A fel lebb vi te li fõ ügyész
a)50 gaz dál ko dik a fel lebb vi te li fõ ügyész ség ré szé re

meg ál la pí tott  költ ség ve té si elõ irány zat tal, gon dos ko dik a
hasz ná lat ba adott va gyon ren del te tés sze rû mû köd te té sé -
rõl, ki ala kít ja a kö te le zett ség vál la lás, va la mint a szak mai
tel je sí tés-iga zo lás, továbbá a belsõ ellenõrzés rendjét,

b) el len õr zi az el já rá si ha tár idõk meg tar tá sát,
c) gon dos ko dik az ügy vi te li és igaz ga tá si sza bá lyok

meg tar tá sá ról,
d) biz to sít ja az ügyé szi tes tü le tek mû kö dé si fel té te le it,

össze hív ja az össz ügyé szi értekezletet,
e) biz to sít ja az ér dek kép vi se le ti szer vek jo ga i nak gya -

kor lá sát,
f) fe le lõs a fel lebb vi te li fõ ügyész ség mû kö dé sé vel kap -

cso lat ban tör vény ben elõ írt sze mé lyes ada to kat tar tal ma -
zó, va la mint jog sza bá lyok ban el ren delt – sze mé lyes ada to -
kat nem tar tal ma zó – nyil ván tar tá sok vezetéséért és adatok 
szolgáltatásáért.

(3) A fel lebb vi te li fõ ügyész ha tás kö ré be tar to zik kü lö -
nö sen:

a) a fel lebb vi te li fõ ügyész ség ha tás kö ré be tar to zó
ügyek ben a leg fõbb ügyész hez és az or szág gyû lé si kép vi -
se lõk höz in té zett ira tok, to váb bá – a leg fõbb ügyész ál tal
meg ha tá ro zott kör ben – az or szág gyû lé si biz to sok hoz
intézett iratok kiadmányozása,

b) a Leg fõbb Ügyész ség hez, a fel lebb vi te li fõ ügyé szek -
hez, va la mint a fõ ügyé szek hez in té zett ira tok ki ad má -
nyozá sa,

c) irá nyí tó in téz ke dé sek ki adá sa,
d)51 a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi ügyé szek szak ági be -

osz tá sá nak – ki vé te les eset ben, a leg fõbb ügyész egyet ér -
té sé vel tör té nõ – megváltoztatása,

e) a fel lebb vi te li fõ ügyész ség ügyész sé gi al kal ma zot tai
fel adat kör ének és ki ad má nyo zá si jog kö rük nek a
meghatározása,

f) a fel lebb vi te li fõ ügyész ség vizs gá la ti ter vé nek, va la -
mint sze mély ügyi és to vább kép zé si ter vé nek elkészítése,

g) mun kál ta tói jog kör gya kor lá sa a ha tás kö ré be tar to zó
esetekben,

h) a sze mély ügyi és to vább kép zé si ügyé szi mun ka irá -
nyí tá sa,

i) a fel lebb vi te li fõ ügyész ség lét szá má nak meg ál la pí tá -
sá ra irá nyu ló kezdeményezés,

50 A pont szö ve gét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás 2. §-ának (1) be kez dé -
se ál la pí tot ta meg.

51 A pont szö ve gét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás 2. §-ának (2) be kez dé -
se ál la pí tot ta meg.
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j) ja vas lat té tel ál la mi ki tün te tés re, leg fõbb ügyé szi el is -
me rés re, fel lebb vi te li fõ ügyé szi el is me rés ben részesítés,

k) az alá ren delt ügyé szek ki zá rá sa tár gyá ban tör té nõ
döntés,

l) ál ta lá nos, szak ági és cél vizs gá la tok tar tá sa a fel lebb -
vi te li fõ ügyész sé gen,

m) az adat vé del mi, a szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és
az in for ma ti kai te vé keny ség, va la mint a tit kos ügy ke ze lés
irá nyí tá sa és ellenõrzése,

n) kü lön uta sí tás sze rint saj tó tá jé koz ta tók tar tá sa, a he -
lyi hír köz lõ szer vek ré szé re hi va ta los köz le mény ki adá sa,
il let ve fel ha tal ma zás meg adá sa a fel lebb vi te li fõ ügyész sé -
gen fo lya mat ban lé võ vagy ér dem ben már be fe je zett
ügyrõl adandó tájékoztatást illetõen.

(4) A fel lebb vi te li fõ ügyész a (3) be kez dés b) és e), va la -
mint l) és n) pont já ban fog lalt ha tás kö re it a he lyet te sé re
átruházhatja.

(5) A fel lebb vi te li fõ ügyész a fel lebb vi te li fõ ügyész ség
mû kö dé sé rõl – a leg fõbb ügyész ál tal meg ha tá ro zott szem -
pon tok sze rint – éven ként feb ru ár 28-áig írásos
beszámolót készít.

A fel lebb vi te li fõ ü gyész he lyet tes

35. §

(1) A fel lebb vi te li fõ ü gyész he lyet tes
a)52 irá nyít ja szak ágát,
b) össze han gol ja a fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze ti

egy sé gek te vé keny sé gét,
c) el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a fel lebb vi te -

li fõ ügyész meg bíz za, il le tõ leg, ame lye ket sa ját ha tás kö ré -
bõl rá átruház,

d) szük ség sze rint ügy in té zõ mun kát vé gez.
(2) A fel lebb vi te li fõ ügyész aka dá lyoz ta tá sa ese tén a

fel lebb vi te li fõ ü gyész he lyet tes dönt, il let ve in téz ke dik
azok ban a kér dé sek ben, ame lyek a fel lebb vi te li fõügyész
hatáskörébe tartoznak.

A fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi osz tály ve ze tõ ügyész

36. §

Az osz tály ve ze tõ ügyész a jog sza bá lyok, a leg fõbb
ügyé szi és a fel lebb vi te li fõ ügyé szi uta sí tá sok, to váb bá az
egyéb irá nyí tó in téz ke dé sek ke re tei kö zött ve ze ti a szer ve -
ze ti egy sé get, gon dos ko dik a be osz tott ügyész sé gi al kal -
ma zot tak ará nyos fog lal koz ta tá sá ról, biz to sít ja a feladatok 
teljesítését és ügyintézõi munkát is végez. 

52 Az a) pont szö ve gét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 5. §-a ál la pí tot ta
meg.

2. A fel lebb vi te li fõ ügyész ség szer ve ze te

A fel lebb vi te li fõ ügyész ség
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta

37. § 

(1) A fel lebb vi te li fõ ügyész ség szer ve ze tét a fel lebb vi -
te li fõ ügyész ség szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta
határozza meg. 

(2) A szer ve ze tet a bün te tõ jo gi, a ma gán jo gi és köz igaz -
ga tá si jo gi, to váb bá az igaz ga tá si, a sze mély ügyi és to -
vább kép zé si, va la mint a szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és
in for ma ti kai fel ada tok ra figyelemmel kell kialakítani.

(3) Az igaz ga tá si, va la mint a sze mély ügyi és to vább -
kép zé si fel ada tok el lá tá sát köz vet le nül a fel lebb vi te li
fõügyész irányítja.

3. A fel lebb vi te li fõ ügyész ség mû kö dé sé nek
egyes sza bá lyai

A fel lebb vi te li fõ ügyész
irá nyí tá si és fel ügye le ti eszközei

38. §

(1) Irá nyí tá si és fel ügye le ti esz kö zök:
a) az irá nyí tó in téz ke dé sek,
b) a fel ügye le ti el len õr zé sek.
(2) A fel lebb vi te li fõ ügyész irá nyí tó in téz ke dé sei:
a) a fel lebb vi te li fõ ügyész uta sí tá sa,
b) a fel lebb vi te li fõ ügyész kör le ve le.
(3) Fel ügye le ti el len õr zé sek:
a) az ál ta lá nos vizs gá lat,
b) a szak ági vizs gá lat,
c) a cél vizs gá lat.

A fel lebb vi te li fõ ügyész uta sí tá sa és kör le ve le

39. §

(1) A fel lebb vi te li fõ ügyész uta sí tá sa – a jog sza bá lyok
és a leg fõbb ügyé szi uta sí tá sok ke re tei kö zött –
szabályozza:

a) a fel lebb vi te li fõ ügyész ség szer ve ze tét,
b) azo kat a kér dé se ket, ame lyek a fel lebb vi te li fõ -

ügyész sé gen sa já tos sza bá lyo zást igényelnek.
(2) A fel lebb vi te li fõ ügyész uta sí tá sa a fel lebb vi te li fõ -

ügyész ség re kötelezõ.
(3) A fel lebb vi te li fõ ügyész kör le ve le jog sza bály ban,

leg fõbb ügyé szi uta sí tás ban, fel lebb vi te li fõ ügyé szi uta sí -
tás ban sza bá lyo zott kér dé sek végrehajtását segíti elõ.
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A fel lebb vi te li fõ ügyész fel ügye le ti el len õr zé sei

40. §

A 38. § (3) be kez dé sé ben em lí tett vizs gá la to kat a fel -
lebb vi te li fõ ügyész a fel lebb vi te li fõ ügyész ség re vagy an -
nak va la me lyik szak ágá ra, szak te rü le té re kiterjedõen
rendeli el.

IV. rész

A Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség szer ve ze te
és mû kö dé se 

41. §

(1) A Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség szer ve ze té re és
mû kö dé sé re a 34–40. § sza bá lya it kell al kal maz ni azzal,
hogy 

a) Leg fõbb Ügyész sé gen Ka to nai Fõ ügyész sé get,
b) fel lebb vi te li fõ ügyész sé gen Ka to nai Fel lebb vi te li

Ügyész sé get,
c) fel lebb vi te li fõ ügyé szen fel lebb vi te li ve ze tõ ügyészt,
d) fel lebb vi te li fõ ügyész he lyet te sen fel lebb vi te li ve ze -

tõ he lyet tes ügyészt,
e) fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi ügyé szen ka to nai fel lebb -

vi te li ügyész sé gi ügyészt,
f) alá ren delt ügyé szen a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész -

ség ügyé sze it,
g) fel lebb vi te li fõ ügyé szi uta sí tá son a fel lebb vi te li ve -

ze tõ ügyész intézkedését 
kell ér te ni.

(2) A Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tát a ka to nai fõ ügyész ja vas la ta alap -
ján a leg fõbb ügyész hagyja jóvá.

V. rész

A fõ ügyész ség szer ve ze te és mû kö dé se

1. Ve ze tõk és ha tás kö rük 

A fõ ügyész

42. §

(1) A fõ ügyész a jog sza bá lyok, az irá nyí tó in téz ke dé sek
és a Leg fõbb Ügyész ség tõl ka pott uta sí tá sok alap ján ve ze ti 
a fõ ügyész sé get, to váb bá irá nyít ja, fel ügye li és el len õr zi
az alá ren delt helyi ügyészségek tevékenységét.

(2) A fõ ügyész – a leg fõbb ügyész ál tal jó vá ha gyott –
uta sí tás sal ha tá roz za meg a fõ ügyész ség szer ve ze ti fel épí -
té sét, a fõ ü gyész he lyet te sek, to váb bá a fõ ügyész ség szer -

ve ze ti egy sé ge i nek fel adat kö rét; dönt a ki zá ró la gos ha tás -
kö ré be utalt, illetõleg a magához vont ügyekben.

(3) A fõ ügyész ha tás kö ré be tar to zik kü lö nö sen:
a) a fõ ügyész ség ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben a leg -

fõbb ügyész hez és az or szág gyû lé si kép vi se lõk höz in té zett 
ira tok, to váb bá – a leg fõbb ügyész ál tal meg ha tá ro zott kör -
ben – az or szág gyû lé si biz to sok hoz intézett iratok ki admá -
nyo zá sa,

b) a Leg fõbb Ügyész ség hez, a fel lebb vi te li fõ ügyé szek -
hez és a fõ ügyé szek hez in té zett ira tok kiadmányozása,

c) irá nyí tó in téz ke dé sek ki adá sa,
d)53 a fõ ügyész ség il le té kes sé gi te rü le tén mû kö dõ ügyé -

szek szak ági be osz tá sá nak – ki vé te les eset ben, a leg fõbb
ügyész egyet ér té sé vel tör té nõ – megváltoztatása,

e) a fõ ügyész sé gi ügyész sé gi al kal ma zot tak  feladatkö -
rének – a fel lebb vi te li fõ ügyész ség ré szé re pénz ügyi,
szám vi te li, gond no ki, mun ka vé del mi és tûz vé del mi, va la -
mint in for ma ti kai  fel ada tot el lá tó ügyész sé gi al kal ma zot -
tak ese té ben a fel lebb vi te li fõ ügyésszel egyet ér tés ben tör -
té nõ – meg ha tá ro zá sa, valamint  kiadmányozási jogkö rük -
nek a meg ál la pí tá sa, 

f) a fõ ügyész ség vizs gá la ti ter vé nek, va la mint sze mély -
ügyi és to vább kép zé si ter vé nek elkészítése,

g) mun kál ta tói jog kör gya kor lá sa a ha tás kö ré be tar to zó
esetekben,

h) a sze mély ügyi és to vább kép zé si ügyé szi mun ka irá -
nyí tá sa,

i) a fõ ügyész ség lét szám ke re tén be lül a fõ ügyész ség
ügyé szi lét szá má nak – ide ért ve a he lyi ügyész sé gek össz -
lét szá mát is – meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló kez de mé nye zés,
to váb bá a he lyi ügyész sé gek lét szá má nak meg ál la pí tá sa,
va la mint az irá nyí tá sa és ve ze té se alá tar to zó ügyészi
szervek létszámával történõ gazdálkodás,

j) ja vas lat té tel ál la mi ki tün te tés re, leg fõbb ügyé szi el is -
me rés re; fõ ügyé szi el is me rés ben részesítés,

k) a ve ze tõ ügyé szek és a fõ ügyész sé gi ügyé szek ki zá rá -
sa tár gyá ban tör té nõ döntés,

l) gaz dál ko dás a fõ ügyész ség ré szé re meg ál la pí tott költ -
ség ve té si elõ irány zat tal, a hasz ná la tá ba adott va gyon ren -
del te tés sze rû mû köd te té se, a kö te le zett ség vál la lás, va la -
mint a szak mai tel je sí tés-iga zo lás, to váb bá a bel sõ el len õr -
zés rend jé nek ki ala kí tá sa,

m) ál ta lá nos, szak ági és cél vizs gá la tok el ren de lé se,
n)54 a szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és az in for ma ti kai

te vé keny ség, va la mint a tit kos ügy ke ze lés irá nyí tá sa és el -
len õr zé se,

o) kü lön uta sí tás ban fog lal tak sze rint saj tó tá jé koz ta tók
tar tá sa, a he lyi hír köz lõ szer vek ré szé re hi va ta los köz le -
mény ki adá sa, il let ve fel ha tal ma zás meg adá sa az ügyész -
sé gen fo lya mat ban lé võ vagy ér dem ben már be fe je zett
ügyek rõl adan dó tá jé koz ta tást il le tõ en,

p) az ér dek-kép vi se le ti szer vek kel va ló együtt mû kö dés.

53 A d)-e) pont szö ve gét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás 3. §-ának (1) be -
kez dé se ál la pí tot ta meg.

54 Az n) pont szö ve gét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 6. §-ának (1) be -
kez dé se ál la pí tot ta meg.
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(4)55 A fõ ügyész fe le lõs a fõ ügyész ség mû kö dé sé vel
kap cso lat ban tör vény ben elõ írt sze mé lyes ada to kat tar tal -
ma zó, va la mint jog sza bá lyok ban el ren delt – sze mé lyes
ada to kat nem tar tal ma zó – nyil ván tar tá sok ve ze té sé ért és
ada tok szol gál ta tá sá ért.

(5)56 A fel lebb vi te li fõ ügyész ség szék he lyén lé võ fõ -
ügyész ség lát ja el a fel lebb vi te li fõ ügyész ség pénz ügyi,
szám vi te li, gond no ki, mun ka vé del mi, tûz vé del mi, va la -
mint – ha a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gen nincs in for ma ti kai
fel ada tot el lá tó ügyész sé gi al kal ma zott – az in for ma ti kai
fel ada ta it.

(6) A fõ ügyész a (3) be kez dés b), e) és k), va la mint m) és 
o) pont já ban fog lalt ha tás kö re it a he lyet te se i re át ru ház hat -
ja.

(7) A fõ ügyész a fõ ügyész ség mû kö dé sé rõl – a leg fõbb
ügyész ál tal meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint – írá sos be -
szá mo lót ké szít és azt éven ként feb ru ár 28-áig a Sze mély -
ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály ra fel ter jesz ti.

A fõ ü gyész he lyet tes

43. §

(1) Ha a leg fõbb ügyész el té rõ en nem ren del ke zik,  fõ -
ügyészhelyettesek:

a) a bün te tõ jo gi fõ ü gyész he lyet tes,
b) a ma gán jo gi és köz igaz ga tá si jo gi fõ ü gyész he lyet tes.
(2) A fõ ü gyész he lyet tes
a)57 irá nyít ja szak ágát,
b) gon dos ko dik a be osz tott ügyész sé gi al kal ma zot tak

ará nyos fog lal koz ta tá sá ról,
c) össze han gol ja a fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze ti

egy sé gek te vé keny sé gét,
d) el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel leg fõbb

ügyé szi és fõ ügyé szi uta sí tá sok, vagy más irá nyí tó in téz -
ke dé sek bíz ták meg, il le tõ leg ame lye ket a fõ ügyész sa ját
ha tás kö ré bõl át ru há zott,

e) szük ség sze rint ügy in té zõ mun kát vé gez.
(3) A fõ ügyészt – aka dá lyoz ta tá sa ese tén – a bün te tõ jo gi 

fõ ü gyész he lyet tes he lyet te sí ti és dönt, il let ve in téz ke dik
azok ban a kér dé sek ben, ame lyek a fõ ügyész ha tás kö ré be
tar toz nak.

55 A be kez dés szö ve gét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 6. §-ának (2) be -
kez dé se il lesz tet te az uta sí tás szö ve gé be.

56 Az (5) be kez dés szö ve gét az 5/2005. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás 3. §-ának (2)
be kez dé se il lesz tet te az uta sí tás szö ve gé be, és az (5)-(6) be kez dés szá mo zá -
sát (6)-(7) be kez dés re vál toz tat ta.

57 Az a) pont szö ve gét a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 7. §-a ál la pí tot ta
meg.

A fõ ügyész sé gi osz tály ve ze tõ és cso port ve ze tõ ügyész

44. §

(1) Az osz tály ve ze tõ ügyész a jog sza bá lyok, a leg fõbb
ügyé szi és a fõ ügyé szi uta sí tá sok, to váb bá az egyéb irá nyí -
tó in téz ke dé sek ke re tei kö zött ve ze ti a szer ve ze ti egy sé get, 
biz to sít ja a fel ada tok tel je sí té sét és ügyintézõi munkát is
végez.

(2) Ha a fõ ügyész ség szer ve ze te nem ta go zó dik osz tá -
lyok ra, az (1) be kez dés ben meg je lölt fel ada to kat a cso -
port ve ze tõ ügyész látja el.

2. A fõ ügyész ség szer ve ze te

A fõ ügyész ség szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta

45. §

(1) A fõ ügyész ség szer ve ze tét a fõ ügyész ség szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály za ta határozza meg.

(2)58A szer ve ze tet a bün te tõ jo gi és az ügyész sé gi nyo -
mo zá sok ból, va la mint a nem zet kö zi bûn ügyi együtt mû kö -
dés bõl adó dó, a ma gán jo gi és köz igaz ga tá si jo gi, to váb bá
az igaz ga tá si, a sze mély ügyi és to vább kép zé si, az adat vé -
del mi, a szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és in for ma ti kai, il -
le tõ leg a gazdálkodási feladatokra figyelemmel kell
kialakítani.

(3)59

(4) Az igaz ga tá si, va la mint a sze mély ügyi és to vább -
kép zé si fel ada tok el lá tá sát köz vet le nül a fõ ügyész
irányítja.

46. §60

3. A fõ ügyész ség mû kö dé sé nek egyes sza bá lyai

A fõ ügyész irá nyí tá si és fel ügye le ti esz kö zei 

47. §

(1) Irá nyí tá si és fel ügye le ti esz kö zök:
a) az irá nyí tó in téz ke dé sek,
b) a fel ügye le ti el len õr zé sek.
(2) A fõ ügyész irá nyí tó in téz ke dé sei:
a) a fõ ügyész uta sí tá sa,
b) a fõ ügyész kör le ve le.

58 A be kez dés szö ve gét a 21/2005. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás 3. §-a ál la pí tot ta
meg.

59 A (3) be kez dést a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 7. §-ának (3) be kez dé se
ha tá lyon kí vül he lyez te.

60 A 46. §-t és a § cí mét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 7. §-ának (3) be kez -
dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.
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(3) Fel ügye le ti el len õr zé sek:
a) az ál ta lá nos vizs gá lat,
b) a szak ági vizs gá lat,
c) a cél vizs gá lat.

A fõ ügyész uta sí tá sa és kör le ve le

48. §

(1) A fõ ügyész uta sí tá sa – a jog sza bá lyok és a leg fõbb
ügyé szi uta sí tá sok ke re tei kö zött – sza bá lyoz za:

a) a fõ ügyész ség szer ve ze tét és mû kö dé sét,
b) azo kat a kér dé se ket, ame lyek a fõ ügyész ség il le té -

kes sé gi te rü le tén sa já tos sza bá lyo zást igényelnek.
(2) A fõ ügyész uta sí tá sa a fõ ügyész ség re és az alá ren -

delt he lyi  ügyész sé gek re kötelezõ.
(3) A fõ ügyész kör le ve le jog sza bály ban, leg fõbb ügyé -

szi uta sí tás ban, fõ ügyé szi uta sí tás ban sza bá lyo zott kér dé -
sek vég re haj tá sát segíti elõ. 

A fõ ügyész fel ügye le ti el len õr zé sei

49. §

A 47. § (3) be kez dé sé ben em lí tett vizs gá la to kat a fõ -
ügyész a fõ ügyész ség re, il le tõ leg az alá ren delt he lyi
ügyész sé gek re ki ter je dõ en rendeli el. 

A Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség re
vo nat ko zó sza bályok61

49/A. §

(1) A Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség fel ada ta az ál ta -
la nyo mo zott62 ügy ben az ér de mi ha tá ro zat meg ho za ta la és 
– ha a leg fõbb ügyész ese ten ként, ki vé te le sen más ként
nem ren del ke zik – a vád képviselete is.

(2) A Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség or szá gos il le té -
kes ség gel lát ja el a ha tás kö ré be tar to zó, il le tõ leg az ar ra jo -
go sult ál tal oda utalt  ügyek nyomozását.

(3) A Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség mû kö dé sé re a
42–45. § és a 47–49. § sza bá lya it kell al kal maz ni az zal az
el té rés sel, hogy  

a) a fõ ügyész nem irá nyít, fel ügyel és el len õriz alá ren -
delt ügyész sé get, ezért a 42. § (2) be kez dé sé nek a fõ ügyé -
szi ha tás kör be vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se, va la mint
a (3) be kez dé sé nek d) és i) pont ja – ez utób bi az össz lét -

szám vo nat ko zá sá ban –, to váb bá a k) pont ja – a ve ze tõ
ügyé szek kizárása tárgyában – nem alkalmazható,

b) bün te tõ jo gi fõ ü gyész he lyet te sen a Köz pon ti Nyo mo -
zó Fõ ügyész ség fõ ü gyész he lyet te sét kell érteni,

c) a fõ ügyész uta sí tá sa, kör le ve le és vizs gá la tai ki zá ró -
lag a Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség re terjedhetnek ki.

VI. rész

A te rü le ti ka to nai ügyész ség

Ve ze tõk és ha tás kö rük

50. §

(1) A te rü le ti ka to nai ügyész sé get ve ze tõ ügyész irá -
nyít ja. E jog kö ré ben 

a) fe lel il le té kes sé gi te rü le tén a tel jes ka to nai ügyé szi
te vé keny sé gért; a ka to nai és a társ szer vek ve ze tõ i vel va ló
he lyes mun ka kap cso lat ki ala kí tá sá ért; je len tést tesz a Ka -
to nai Fõ ügyész ség ré szé re a tör vé nyes sé gi ta pasz ta la tok -
ról, a te rü le ti ka to nai ügyészség munkájáról és fegyelmi,
erkölcsi helyzetérõl,

b) gya ko rol ja az ügyész sé gi al kal ma zot tak te kin te té ben
õt meg il le tõ jo go kat és fel ter jesz ti az õket érin tõ, de a ka to -
nai fõ ügyész ha tás kö ré be tartozó javaslatait,

c) gon dos ko dik a be osz tott ügyész sé gi al kal ma zot tak
ará nyos fog lal koz ta tá sá ról, biz to sít ja a vizs gá la ti terv tel -
je sí té sét, a szol gá la ti, valamint a munkafegyelmet,

d) meg ha tá roz za a be osz tott ügyész sé gi al kal ma zot tak
fel adat kö rét és ki ad má nyo zá si jogkörét.

(2) A te rü le ti ka to nai ügyész sé get ve ze tõ ügyész he lyet -
te se

a) ve ze ti a rá bí zott szer ve ze ti egy sé get, 
b) el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a ve ze tõ

ügyész meg bíz za, il le tõ leg ame lye ket sa ját ha tás kö ré bõl rá 
átruházott,

c) a ve ze tõ ügyész aka dá lyoz ta tá sa ese tén el lát ja an nak
fel ada ta it.

(3) A te rü le ti ka to nai ügyész ség cso port ve ze tõ ügyé sze
ve ze ti a cso por tot, fe le lõs mû kö dé sé ért, fel ada tai tel je sí té -
sé ért és az ellenõrzésért.

A te rü le ti ka to nai ügyész ség szer ve ze te

51. §

A te rü le ti ka to nai ügyész ség szer ve ze tét az ügyész ség
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg, ame -
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62 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut. 49. § (2) bek.



lyet a ka to nai fõ ügyész ja vas la ta alap ján a legfõbb ügyész
hagy jóvá.

A te rü le ti ka to nai ügyész ség fel ada ta

52. §

(1) A te rü le ti ka to nai ügyész sé gek il le té kes sé gi te rü le -
tü kön

a) nyo mo zá so kat foly tat nak, vá dat kép vi sel nek és vég -
zik a rend kí vü li per or vos la tok elõ ké szí té sét; tör vé nyes sé gi 
fel ügye le tet gya ko rol nak a ha tás kö rük be tar to zó nyo mo -
zá sok, va la mint a  ka to nai bün te tés-vég re haj tá si szer vek
el já rá sa fe lett,

b) el lát ják a ha tás kö rük be tar to zó ma gán jo gi és köz -
igaz ga tá si jo gi te vé keny sé get,

c) el lát ják a pa rancs no ki jog al kal ma zás sal kap cso la tos
tör vé nyes sé gi fel ügye le tet, részt vesz nek a ka to nai szer -
vek nél fo lyó jo gi is me ret ter jesz tés ben, il let ve a nyo mo zó -
tisz tek jo gi kép zé sé ben és to vább kép zé sé ben,

d) in té zik a ké rel me ket, pa na szo kat és egyéb be ad vá -
nyo kat,

e) el ké szí tik a ka to nai ügyé szi mun ká ra vo nat ko zó vagy 
a ka to nai ügyé szi szer ve ze tet érin tõ, de a Ka to nai Fõ -
ügyész ség vagy az or szá gos szer vek dön té si jog kö ré be tar -
to zó ja vas la ta i kat,

f) in té zik a ha tás kö rük be utalt ka to nai, igaz ga tá si, szer -
ve zé si, sze mély ügyi, gaz da sá gi és pénz ügyi fel ada to kat.

(2)63 A te rü le ti ka to nai ügyész sé gek mû kö dé sé re egye -
bek ben a 42. § (7) be kez dés, va la mint a 44-45. § és a
47–49. § sza bá lya it kell ér te lem sze rû en al kal maz ni az zal,
hogy a fõ ügyész uta sí tá sán a te rü le ti ka to nai ügyész sé get
ve ze tõ ügyész in téz ke dé sét kell ér te ni, il le tõ leg a ve ze tõ
ügyész éves be szá mo ló ját a ka to nai fõ ügyész hez kell fel -
ter jesz te ni.

VII. rész

1. He lyi ügyész sé gek64

52/A. §

He lyi ügyész sé gek:
a) a vá ro si ügyész sé gek,
b) a fõ vá ro si ke rü le ti ügyész sé gek,
c) a nyo mo zó ügyész sé gek,
d) a tör vé nyes sé gi fel ügye le ti ügyész sé gek.

A he lyi ügyész ség szer ve ze te és mû kö dé se

2. Ve ze tõk és ha tás kö rük65

A ve ze tõ ügyész

53. §

(1) A ve ze tõ ügyész a jog sza bá lyok, az irá nyí tó in téz ke -
dé sek és a fe let te se i tõl ka pott uta sí tá sok alap ján ve ze ti a
he lyi ügyész sé get és – szük ség sze rint – ügy in té zõ munkát
is végez.

(2) A ve ze tõ ügyész ha tás kö ré be tar to zik:
a) a he lyi ügyész ség szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za -

tá nak, az ügyész sé gi al kal ma zot tak fel adat kör ének és ki -
ad má nyo zá si jog kö ré nek – a fõ ügyész jó vá ha gyá sá val
történõ – meghatározása, 

b) ja vas lat té tel a fõ ügyész sé gi vizs gá la ti terv hez vizs gá -
la tok foly ta tá sá ra és mind azok ban a sze mély ügyi és to -
vább kép zé si kér dé sek ben, ame lyek a ve ze té se alatt ál ló
ügyész ség ügyész sé gi alkalmazottait érintik,

c) dön tés az alá ren delt ügyé szek ki zá rá sá ról.

A ve ze tõ he lyet tes ügyész és a cso port ve ze tõ ügyész

54. §

(1) Ha a he lyi ügyész sé gen szol gá la tot tel je sí tõ ügyé -
szek lét szá ma, il le tõ leg más ok szük sé ges sé te szi, a leg -
fõbb ügyész ve ze tõ he lyet tes, il le tõ leg cso port ve ze tõ
ügyészt ne vez ki.

(2) A ve ze tõ he lyet tes, il le tõ leg a cso port ve ze tõ ügyész
el lát ja azo kat a fel ada to kat, ame lyek kel a ve ze tõ ügyész
meg bíz za, to váb bá ügy in té zõ mun kát vé gez.

(3) A ve ze tõ he lyet tes ügyész a ve ze tõ ügyész aka dá -
lyoz ta tá sa ese tén dönt, il le tõ leg in téz ke dik olyan kér dé -
sek ben, ame lyek a ve ze tõ ügyész ha tás kö ré be tar toz nak.

(4) Ha a he lyi ügyész sé gen több ve ze tõ he lyet tes ügyész
tel je sít szol gá la tot, a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat
ha tá roz za meg, hogy a ve ze tõ ügyészt me lyik ve ze tõ he -
lyet tes ügyész és mi lyen jog kör rel he lyet te sí ti.

3. A he lyi ügyész ség szer ve ze te és ha tás kö re66

A he lyi ügyész ség szer ve ze te

55. §

A he lyi ügyész sé gen – ha a he lyi ügyész ség ügy for gal -
ma in do kol ja és leg fõbb ügyé szi uta sí tás el té rõ en nem ren -
del ke zik – a fõ ügyész jó vá ha gyá sá val a ve ze tõ ügyész
szer ve ze ti egy sé ge ket ala kít hat.

65 A cím szá mo zá sát a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 4. §-a vál toz tat ta meg.
66 A cím szá mo zá sát a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 4. §-a vál toz tat ta meg.
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A he lyi ügyész ség ha tás kö re

56. §

A he lyi ügyész ség jár el azok ban az ügyek ben, ame lye -
ket jog sza bály vagy irá nyí tó in téz ke dés nem utal más
ügyé szi szerv hatáskörébe.

A nyo mo zó ügyész ség re vo nat ko zó sza bá lyok67

56/A. §

(1) Az ügyész sé gi nyo mo zás ki zá ró la gos ha tás kö ré be
tar to zó, il le tõ leg az ar ra jo go sult ál tal oda utalt ügyek nyo -
mo zá sát – a Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség ha tás kö ré be
tar to zó ügyek ki vé te lé vel – a nyomozó ügyészség látja el.

(2) A nyo mo zó ügyész ség fel ada ta az ál ta la nyo mo -
zott68 ügy ben az ér de mi ha tá ro zat meg ho za ta la és – ha a
fõ ügyész ese ten ként, ki vé te le sen más ként nem ren del ke -
zik – a vád képviselete is.

(3) A nyo mo zó ügyész ség mû kö dé sé re egye bek ben  az
53–56. § sza bá lya it kell al kal maz ni.

VIII. rész

Az ügyész ség mû kö dé sé nek ál ta lá nos sza bá lyai

1. Az ügyész sé gi al kal ma zot tak

Az ügyész

57. §

Az ügyész kö te les sé ge, hogy fel ada ta it a jog sza bá lyok,
az uta sí tá sok és más irá nyí tó in téz ke dé sek, va la mint az
ügy vi te li sza bá lyok alap ján es kü jé hez híven teljesítse. 

Az ügyész sé gi tit kár, az ügyész sé gi fo gal ma zó,
az ügyész sé gi nyo mo zó és az ügyész sé gi ügy in té zõ

58. §

(1) Az ügyész sé gi tit kárt az ügyé szi jo gok tör vény ben
meg ha tá ro zot tak sze rint il le tik meg.

(2) Az ügyész sé gi fo gal ma zó ügyé szi jo go kat – tör -
vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint – el len õr zés mel lett gya -
ko rol hat, ki ad má nyo zá si jog azonban nem illeti meg.

67 A cí met és az 56/A. §-t a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 5. §-a il lesz tet te
az uta sí tás szö ve gé be.

68 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut. 50. § (2) bek.

(3) Az ügyész sé gi nyo mo zó – az ügyész ren del ke zé se
sze rint – az ügyész sé gi nyo mo zás ban olyan el já rá si cse -
lek mé nye ket vé gez het, ame lyek tel je sí té se nem az ügyész
kizárólagos jogköre.

(4) Az ügyész sé gi ügy in té zõ az ügyészt se gí tõ fel sõ fo kú 
szak irá nyú is ko lai vég zett sé gû tiszt vi se lõ, aki az ügyész
irá nyí tá sa és fel ügye le te mel lett ügyé szi rész jo go sít vá nyo -
kat gyakorol.

(5) Az uta sí tás ban meg ha tá ro zott ügyé szi kö te les sé gek
az ügyész sé gi tit kár ra, fo gal ma zó ra, nyo mo zó ra és ügy in -
té zõ re is irányadók.

A tiszt vi se lõ, az ír nok és a fi zi kai al kal ma zott 

59. §

(1) A tiszt vi se lõ az a kö zép- vagy fel sõ fo kú vég zett sé -
gû, ér de mi fel ada tot vég zõ ügy in té zõ, aki nem tar to zik az
57–58. §-ban felsoroltak közé.

(2) Az ír nok ügy vi te li fel ada tot el lá tó ügyész sé gi al kal -
ma zott.

(3) A fi zi kai al kal ma zott az 57–58. §-ban és az e §
(1)–(2) be kez dé sé ben nem em lí tett ügyész sé gi dolgozó.

2. A fe let tes ügyész ség, a fe let tes ügyész
és az uta sí tá si jog

A fe let tes ügyész ség

60. §

Fe let tes ügyész ség
a) a Leg fõbb Ügyész ség az összes nem ka to nai ügyé szi

szerv,
b) a fõ ügyész ség a me gye (fõ vá ros) te rü le tén mû kö dõ

he lyi ügyész sé gek, 
c) a Ka to nai Fõ ügyész ség a Ka to nai Fel lebb vi te li

Ügyész ség és a te rü le ti ka to nai ügyészségek
te kin te té ben.

A fe let tes ügyész

61. §

Ha jog sza bály vagy leg fõbb ügyé szi uta sí tás el té rõ en
nem ren del ke zik, fe let tes ügyész

a) a Leg fõbb Ügyész sé gen és a Ka to nai Fõ ügyész sé gen: 
a leg fõbb ügyész, a leg fõbb ügyész he lyet tes, to váb bá fel -
adat kör ében – ha az adott ügy ben ki ad má nyo zás ra jo go -
sult –  a más ve ze tõ beosztású ügyész,

b) a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gen és a Ka to nai Fel lebb vi -
te li Ügyész sé gen: a leg fõbb ügyész (ka to nai fõ ügyész), a
leg fõbb ügyész he lyet tes, a fel lebb vi te li fõ ügyész (fel lebb -
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vi te li ve ze tõ ügyész), to váb bá fel adat kör ében – ha az adott
ügy ben ki ad má nyo zás ra jo go sult – a Leg fõbb Ügyész ség
(Ka to nai Fõ ügyész ség) ügyé sze, a fel lebb vi te li fõ ü gyész -
he lyet tes (fel lebb vi te li ve ze tõ he lyet tes ügyész), a fel lebb -
vi te li fõügyészség (Katonai Fellebbviteli Ügyészség)
osztályvezetõ ügyésze, 

c) a fõ ügyész sé gen: a leg fõbb ügyész, a leg fõbb ügyész
he lyet tes, a fõ ügyész, to váb bá fel adat kör ében – ha az adott 
ügy ben ki ad má nyo zás ra jo go sult – a Leg fõbb Ügyész ség
ügyé sze, a fõ ü gyész he lyet tes, a fõ ügyész sé gi osz tály ve ze -
tõ (csoportvezetõ) ügyész,

d) a te rü le ti ka to nai ügyész sé gen: a leg fõbb ügyész, a
ka to nai fõ ügyész, a te rü le ti ka to nai ügyész sé get ve ze tõ
ügyész, to váb bá fel adat kör ében – ha az adott ügy ben ki ad -
má nyo zás ra jo go sult – a Ka to nai Fõ ügyész ség ügyé sze, a
te rü le ti ka to nai ügyész sé get ve ze tõ ügyész he lyet te se és a
te rü le ti katonai ügyészség csoportvezetõ ügyésze,

e)69 a he lyi ügyész sé gen: a c) pont ban em lí tett ügyész,
va la mint a ve ze tõ ügyész, to váb bá fel adat kör ében – ha az
adott ügy ben ki ad má nyo zás ra jo go sult – a  fõ ügyész sé gi
ügyész (ide nem ért ve a Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség
ügyé szét) és a ve ze tõ he lyet tes, illetõleg a csoportvezetõ
ügyész.

A fe let tes ügyész uta sí tá si jo ga

62. §

(1) A fe let tes ügyész az alá ren delt ügyé sze ket uta sít hat -
ja, azok tól bár mely ügy el in té zé sét sa ját ha tás kö ré be von -
hat ja, il le tõ leg az ügy el in té zé sé re más – alá ren delt –
ügyészt jelölhet ki. 

(2) Ha a Leg fõbb Ügyész ség nek a 61. § a) pont já ban
meg je lölt ügyé sze a he lyi ügyészt uta sít ja vagy at tól va la -
mely ügy el in té zé sét el von ja, er rõl a fe let tes fõ ügyészt (fõ -
ügyész sé get) egy ide jû leg tájékoztatja. 

(3)70 A fel lebb vi te li fõ ügyész a fel lebb vi te li fõ ügyész -
ség pénz ügyi, szám vi te li, gond no ki, mun ka vé del mi és tûz -
vé del mi, va la mint in for ma ti kai fel ada ta it a mun ka kö ri le -
írá suk sze rint el lá tó fõ ügyész sé gi ügyész sé gi al kal ma zot -
tak szá má ra  mun ka vég zés re irá nyu ló uta sí tást ad hat. Ha
az uta sí tott jel zi a fel lebb vi te li fõ ügyész nek – in for ma ti kai
fel adat ese té ben a Szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és In for -
má ci ós Fõ osz tály ve ze tõ jé nek –, hogy a fõ ügyész sé gen el -
lá tan dó fel adat mi att az uta sí tás vég re haj tá sá ban aka dá -
lyoz tat va van, a fel lebb vi te li fõ ügyész er rõl a fõ ügyészt tá -
jé koz tat ja, és õt, illetõleg a Számítástechnika-alkalmazási
és Információs Fõosztály vezetõjét a szükséges intézkedés
megtételére felkéri.

69 Az e) pont szö ve gét a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 6. §-a ál la pí tot ta
meg. 

70 Az uta sí tás 62. §-át (3) be kez dés sel ki egé szí tet te az 5/2005. (ÜK. 3.)
LÜ uta sí tás 4. §-a.

A ka pott uta sí tás vég re haj tá sá nak sza bá lyai

63. §

A ka pott uta sí tás vég re haj tá sa so rán az ügyész sé gi szol -
gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl szó ló –
több ször mó do sí tott – 1994. évi LXXX. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Üsztv.) 43. §-ának, 81/N. §-a (1) be kez dé sé nek és 
89. §-a (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ról az uta sí tott nak a
köz vet len fe let te sét tá jé koz tat nia kell, ha az uta sí tást nem
tõ le kap ta, ki vé ve, ha az uta sí tás olyan ügy ben tör tént,
amelynek az intézésébõl a közvetlen felettest kizárták. 

3. Je len tés té te li kö te le zett ség; jog a sze mé lyes
meg hall ga tás hoz; ve ze tõi ügykör átadása

Je len tés té te li kö te le zett ség

64. §

(1) Ha az ügy tár gyá nak je len tõ sé ge (sú lya, jel le ge), il -
le tõ leg az ügy ben érin tett sze mé lyek jog ál lá sa, be osz tá sa
mi att in do kolt, a leg fõbb ügyészt – ha leg fõbb ügyé szi uta -
sí tás más ként nem ren del ke zik, a szol gá la ti út be tar tá sá val
– az ügy rõl haladéktalanul tájékoztatni kell.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket a rend -
kí vü li ese mé nyek re is al kal maz ni kell. 

A sze mé lyes meg hall ga tás jo ga

65. §

A sze mé lyé vel kap cso la tos prob lé má it, il let ve egyéb ja -
vas la ta it az ügyész sé gi al kal ma zott köz vet le nül – a szol gá -
la ti út be tar tá sa nél kül – a köz vet len fe let te sét fel ügye lõ fe -
let tes ügyész sé gi alkalmazott elé terjesztheti.

Ve ze tõi ügy kör át adá sa

66. §

(1) Az Üsztv. 16. §-a (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ma ga sabb ve ze tõ ál lá sú ügyé szi, va la mint (3) be kez dé sé -
nek c)-d) és h) pont já ban, to váb bá a 86. §-a (2) be kez dé sé -
ben meg je lölt ve ze tõi ügy kö rök át adá sa ese tén át adás-át -
vé te li jegy zõ köny vet kell ké szí te ni és azt a fe let tes ügyész -
ség vezetõjének tájékoztatásul meg kell küldeni.

(2) A fõ osz tály ve ze tõ ügyész, a fel lebb vi te li fõ ügyész,
il le tõ leg a fõ ügyész az (1) be kez dés ben meg nem je lölt
más ve ze tõ be osz tás ese tén is elõ ír hat ja át adás-át vé te li
jegyzõkönyv készítését.
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(3) A jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell a ki emel ke dõ
fon tos sá gú ügyek rõl és el in té zé si ha tár ide jük rõl, va la mint
a ve ze tõi ha tás kör ben tar tott ügyek rõl adott tájékoztatást.

(4) Az át adás-át vé tel so rán az ügyész ség (szer ve ze ti
egy ség) ve ze tõ je az ál ta la ve ze tett ügyész ség (szer ve ze ti
egy ség) ál ta lá nos (igaz ga tá si, sze mély ügyi stb.) hely ze té -
rõl is tájékoztatást ad.

4. Mun ka rend és együtt mû kö dés
az ügyé szi szer ve zet ben

A vizs gá la ti terv

67. §

(1) A leg fõbb ügyész, a ka to nai fõ ügyész, a fel lebb vi te li 
fõ ügyész és a fel lebb vi te li ve ze tõ ügyész, a fõ ügyész és a
te rü le ti ka to nai ügyész sé get ve ze tõ ügyész az alá ren delt,
il let ve az ál ta la ve ze tett ügyé szi szerv ré szé re vizsgálati
tervet állapít meg.

(2) A Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz -
tály a Leg fõbb Ügyész ség vizs gá la ti ter vét a fõ osz tá lyok -
nak, a Ka to nai Fõ ügyész ség nek, a fel lebb vi te li fõ ügyész -
sé gek nek és a fõ ügyész sé gek nek a tárgy évet meg elõ zõ év
de cem ber 15-éig meg kül di. A Ka to nai Fõ ügyész ség a
vizs gá la ti ter vét a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga -
tá si Fõ osz tály nak, a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyészségnek
és a területi katonai ügyészségeknek megküldi.

(3) A vizs gá la ti terv meg je lö li az el vég zen dõ fel ada tot,
a tel je sí tés ha tár ide jét és a vég re haj tá sért fe le lõst. A fõ -
ügyész sé gi – az alá ren delt ügyész sé gek re is ki ter je dõ –
vizs gá la ti ter vek nek tar tal maz ni uk kell a fe let tes ügyész -
ség vizs gá la ti ter vé ben kö te le zõ en elõ írt, va la mint a he lyi
sa já tos sá gok foly tán in do kolt fel ada to kat. A vizs gá la ti
szem pon to kat a vizs gá la ti je len tés fel ter jesz té sé nek ha tár -
ide jét meg elõ zõ en, de legalább tíz héttel korábban kell a
vizsgálatot végzõ ügyészség részére kiadni. 

(4) A fel lebb vi te li fõ ügyész ség és a fõ ügyész ség a Sze -
mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály hoz, a
Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség és a te rü le ti ka to nai
ügyész ség a Ka to nai Fõ ügyész ség hez a Leg fõbb Ügyész -
ség, il le tõ leg a Ka to nai Fõ ügyész ség vizs gá la ti ter vé nek
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott egy hó na pon be lül fel ter jesz ti
vizs gá la ti ter vé nek ter ve ze tét. A Sze mély ügyi, To vább -
kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály a vizs gá la ti ter ve ket a Leg -
fõbb Ügyész ség fõ osz tá lya i hoz el jut tat ja. A fõ osz tá lyok,
il le tõ leg a Katonai Fõügyészség az észrevételeiket 15
napon belül közvetlenül ismertetik a felterjesztõkkel.

(5) A vizs gá la ti terv ben sze rep lõ fel ada tok elõ írt idõ ben
va ló vég re haj tá sa kötelezõ.

(6) A vég re haj tás alól fel men tést, a mó do sí tás ra en ge -
délyt

a) a Leg fõbb Ügyész ség, il le tõ leg a Ka to nai Fõ ügyész -
ség vizs gá la ti ter vé ben lé võ fel adat ese tén a leg fõbb
ügyész (a ka to nai fõügyész), 

b) a fel lebb vi te li fõ ügyész ség (Ka to nai Fel lebb vi te li
Ügyész ség) vizs gá la ti ter vé ben lé võ – ál ta la meg ha tá ro -
zott fel adat ese tén – a fel lebb vi te li fõ ügyész (fellebbviteli
vezetõ ügyész),

c) a fõ ügyész ség vizs gá la ti ter vé ben lé võ – ál ta la meg -
ha tá ro zott – fel adat ese tén a fõ ügyész
ad hat.

A sze mély ügyi és to vább kép zé si terv

68. §

(1) Sze mély ügyi és to vább kép zé si ter vet éven te kell ké -
szí te ni a fel lebb vi te li fõ ügyész sé ge ken, a fõ ügyész sé ge -
ken és az OK RI-ban (he lyi ter vek), va la mint a Leg fõbb
Ügyész sé gen a fõ osz tá lyok ja vas la tai alapján (központi
terv). 

(2) A sze mély ügyi és to vább kép zé si terv ré szei:
a) lét szám terv (a sze mé lyi ál lo mány meg ter ve zé se az

ügyé szi szer ve zet vár ha tó fel ada ta i val össz hang ban; lét -
szám fej lesz tés és át cso por to sí tás, az össze té tel szükséges
változásai stb.),

b) után pót lá si terv (a szük sé ges, il let ve vár ha tó vál to zá -
sok függ vé nyé ben az után pót lás szem pont já ból szám ba
ve he tõ sze mé lyek kö ré nek meg ha tá ro zá sa, ve ze tõi ál lás -
he lyek re pályázat kiírásának jelzése),

c) kép zé si és to vább kép zé si terv (az ügyész sé gi al kal -
ma zot tak egyes cso port jai ré szé re szak mai is me re tek fej -
lesz té se, a gya kor la ti ta pasz ta la tok köz re adá sa cél já ból
szer ve zen dõ ren dez vé nyek, ügyész sé gi al kal ma zot tak
posztgraduális továbbképzése), 

d) szo ci á lis terv (a la kás szer zés mun kál ta tói tá mo ga tá sa
irán ti vár ha tó igé nyek fel mé ré se, az ügyész sé gi al kal ma -
zot tak szo ci á lis hely ze té nek ja ví tá sá val, a mun ka bé ren kí -
vü li jut ta tá sok kal kap cso la tos tennivalók, javaslatok),
továbbá

e) a köz pon ti terv ese té ben 
– be szá mo ló az elõ zõ év sze mély ügyi és to vább kép zé si

fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról és 
– az el len õr zé si terv.
(3) A sze mély ügyi és to vább kép zé si ter vet a kö vet ke zõ

év ja nu ár 1. nap já tól de cem ber 31. nap já ig ter je dõ idõ -
szak ra kell elkészíteni.

(4) A he lyi ter ve ket és a köz pon ti terv el ké szí té sé hez
adott ja vas la to kat a terv idõ sza kot meg elõ zõ év no vem ber
15-éig kell fel ter jesz te ni a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és 
Igazgatási Fõosztályra.

(5) A sze mély ügyi és to vább kép zé si ter vet a leg fõbb
ügyész (köz pon ti terv), il le tõ leg a fel lebb vi te li fõ ügyész, a
fõ ügyész, OKRI igaz ga tó ja (he lyi terv) hagyja jóvá. 

(6) A leg fõbb ügyész dön té sé rõl a mun kál ta tói jog kört
gya kor ló ve ze tõ ket a dön tést kö ve tõ 15 na pon be lül a Sze -
mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály írásban
tájékoztatja.

40 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 1. szám



(7) A ka to nai ügyé szi szer ve zet sze mély ügyi és to vább -
kép zé si ter vét a Ka to nai Fõ ügyész ség ilyen ter ve tar tal -
maz za; elõ ké szí té sé re a (2)-(3) és az (5) be kez dés ren del -
ke zé se it  ér te lem sze rû en alkalmazni kell.

A szer ve ze ti egy sé gek ügy rend je és együtt mû kö dé se

69. §

(1) A Leg fõbb Ügyész ség és a Ka to nai Fõ ügyész ség fõ -
osz tá lya i nak ügy rend jé ben, il le tõ leg a fel lebb vi te li fõ -
ügyész sé gek, a  fõ ügyész sé gek (te rü le ti ka to nai ügyész sé -
gek) és a he lyi ügyész sé gek szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tá ban kell meg ha tá roz ni a bel sõ szer ve ze ti egy sé ge -
i ket és fel adat kö rü ket, továbbá a szervezeti egységeik
közötti együttmûködést.

(2) A szer ve ze ti egy sé gek együtt mû kö dé sé nek alap el -
ve, hogy fel ada ta ik meg ol dá sa so rán az ügy kö re ik érint ke -
zé si te rü le te in egy mást tá jé koz tat va, se gít ve, in téz ke dé se i -
ket összehangolva járnak el.

(3) Azo kat az ügye ket, ame lyek va la me lyik részt ve võ
sze mé lye vagy az ügy ter mé sze te mi att fon to sak, a fe let tes
ügyésszel ha la dék ta la nul ismertetni kell. 

(4) A fel lebb vi te li fõ ügyész ség és a fõ ügyész ség kül föl -
di ügyé szi szerv vel csak a Nem zet kö zi és Eu ró pai Ügyek
Fõ osz tá lyá nak – a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség és a te -
rü le ti ka to nai ügyész ség a ka to nai fõ ügyész nek – az elõ ze -
tes jó vá ha gyá sá val lép het hi va ta los kap cso lat ba, ki vé ve,
ha nem zet kö zi meg ál la po dás – ide ért ve a leg fõbb ügyész
által kötött megállapodást is – eltérõen rendelkezik. 

A ki ad má nyo zá si jog

70. §

(1) Az in téz ke dés-ter ve ze tek az ar ra jo go sult ki ad má -
nyo zá sá val vál nak in téz ke dé sek ké. A ki ad má nyo zá si jog – 
ha a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat, il le tõ leg a szer ve -
ze ti egy ség ügy rend je vagy az ügyész sé gi al kal ma zott
mun ka kö ri le írá sa eltérõen nem rendelkezik – magában
foglalja

a) az ér de mi dön tést,
b) az in téz ke dés (dön tés, vé le mény nyil vá ní tás, köz ben -

sõ in téz ke dés) köz lé sé nek (ki adá sá nak) elrendelését,
c) az ügy irat irat tár ba he lye zé sét.
(2) Az ér de mi dön té se ket – az el in té zé si ter ve zet el ké -

szí té sé vel – az ügy elõ adó ja készíti elõ.
(3) Ha nem õ a ki ad má nyo zó, az ügy elõ adó ja a tény ál -

lás he lyes sé gé ért és az ér de mi dön tés hez szük sé ges tel jes -
sé gé ért felel.

(4) A ki ad má nyo zó és a köz ben sõ fe lül vizs gá ló a dön tés 
ér de mi ré szé ért felelõs.

(5) Az el in té zé si ter ve zet nek a ki ad má nyo zó (fe lül vizs -
gá ló) ál tal ki ja ví tott ré szé ért és azért a ter ve ze tért, ame lyet

az ügy elõ adó ja a ki ad má nyo zó (fe lül vizs gá ló) uta sí tá sa
sze rint ké szít el, ki zá ró lag a kiadmányozó (felülvizsgáló)
felelõs.

(6) Ha az ügy in té zõ, il let ve a ki ad má nyo zó a fe let tes
ügyész ség vagy a fe let tes ügyész uta sí tá sa sze rint járt el, az 
in téz ke dé sért az uta sí tást adó felelõs.

A fél fo ga dás71

71. §

(1) Az ügyész sé gek hez pa nasszal, be je len tés sel, ké re -
lem mel for du ló sze mé lye ket vagy meg ha tal ma zot ta i kat
(tör vé nyes kép vi se lõ i ket) az ügyész ség (a Leg fõbb
Ügyész sé gen a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si 
Fõ osz tály) ve ze tõ je ál tal ki je lölt, meg fe le lõ szak mai is me -
ret tel ren del ke zõ ügyé szek fo gad ják, ré szük re az irat ke ze -
lé si sza bály zat sze rin ti fel vi lá go sí tást megadják, szükség
esetén az illetékes ügyésznél intézkedést kez de ményez -
nek.

(2) A fél fo ga dás rend jét az ügyész ség – a Leg fõbb
Ügyész sé gen a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si 
Fõ osz tály – ve ze tõ je állapítja meg.

5. Ve ze tõi ér te kez le tek, ügyész sé gi tes tü le tek
és a leg fõbb ügyész ta nács adó tes tü le te

A Leg fõbb Ügyész ség ve ze tõi ér te kez le te

72. §

(1) Az ügyé szi szer ve zet irá nyí tá sá ban a leg fõbb
ügyészt ve ze tõi ér te kez let segíti.

(2) A ve ze tõi ér te kez let tag jai:

a) a leg fõbb ügyész,

b) a leg fõbb ügyész he lyet te sek,

c) a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz -
tály vezetõje,

d) a leg fõbb ügyész sze mé lyi tit ká ra.

(3) A ve ze tõi ér te kez le tet a leg fõbb ügyész hív ja össze.

(4) A ve ze tõi ér te kez let rõl a leg fõbb ügyész sze mé lyi
tit ká ra – a leg fõbb ügyész dön té sét is tar tal ma zó – em lé -
kez te tõt ké szít és azt az ér te kez let részt ve võ i nek
megküldi. 
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Fõ osz tály ve ze tõi ér te kez let

73. §

(1) A leg fõbb ügyész a fõ osz tály ve ze tõk ré szé re – szük -
ség sze rint – kö tött na pi rend nél kü li fõ osz tály ve ze tõi ér te -
kez le tet tart, ame lyen a leg fõbb ügyész sze mé lyi tit ká ra,
va la mint a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ -
osz tály által meghívottak is részt vesznek. 

(2) Az ér te kez let meg szer ve zé sé rõl a Sze mély ügyi, To -
vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály gondoskodik.

(3) Az ér te kez let rõl hang fel vé tel ké szül és ar ról a Sze -
mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály – a leg -
fõbb ügyész dön té sét is tar tal ma zó – em lé kez te tõt ké szít,
ame lyet az ér te kez let részt ve võ i nek, va la mint a fel ada tok
végrehajtásáért felelõsöknek megküld.

Leg fõbb ügyész he lyet te si ér te kez let

74. §

(1) A leg fõbb ügyész he lyet te sek a fel ügye le ti te rü le tü -
kön fel me rü lõ el vi vagy ope ra tív kér dé sek el dön té sé re és a
részt ve võk köl csö nös tá jé koz ta tá sá ra – ide ért ve a ve ze tõi
ér te kez let rõl adott tá jé koz ta tást is – leg fõbb ügyész
helyettesi értekezletet tartanak. 

(2) Az ér te kez let meg szer ve zé sét a leg fõbb ügyész he -
lyet tes ál tal ki je lölt ügyész sé gi al kal ma zott végzi.

(3) Az ér te kez le ten a fel ügye le ti te rü let hez tar to zó fõ -
osz tály ve ze tõk, to váb bá a leg fõbb ügyész he lyet tes ál tal
meg hí vott ügyész sé gi al kal ma zot tak vesznek részt.

Or szá gos ve ze tõi ér te kez let

75. §

(1) A leg fõbb ügyész ne gyed éven ként or szá gos ve ze tõi
ér te kez le tet tart, ame lyen ér té ke li az ügyé szi szer ve zet te -
vé keny sé gét, a fel ada tok vég re haj tá sát, meg ha tá roz za a
kö vet ke zõ idõ szak tennivalóit és követelményeit.

(2) Az (1) be kez dés ben meg je lölt ér te kez le ten a 72. §
(2) be kez dé sé ben és a 73. § (1) be kez dé sé ben em lí tet tek, a
fel lebb vi te li fõ ügyé szek és a fel lebb vi te li ve ze tõ ügyész, a
fõ ügyé szek, a te rü le ti ka to nai ügyész sé ge ket ve ze tõ ügyé -
szek, az ügyész sé gi al kal ma zot tak ér dek-kép vi se le ti szer -
ve i nek ve ze tõi, va la mint a legfõbb ügyész által külön
meghívottak vesznek részt. 

(3) Az ér te kez let meg szer ve zé se a Sze mély ügyi, To -
vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály feladata.

(4) Az or szá gos ve ze tõi ér te kez let meg tár gyal ja azo kat
az ügye ket, ame lye ket a leg fõbb ügyész az ér te kez let elé
terjeszt.

(5) Az or szá gos ve ze tõi ér te kez let re be nyúj tan dó elõ ter -
jesz tést, ja vas la tot az ér te kez let elõtt tíz mun ka nap pal kell

el jut tat ni a Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ -
osz tály ra a fõ osz tály ve ze tõ je által meghatározott pél -
dányszám ban.

(6) Ha az or szá gos ve ze tõi ér te kez le ten a leg fõbb
ügyész ál tal ho zott dön tés el tér az elõ ter jesz tett ja vas lat tól, 
a dön tés sze rin ti szö ve get az elõ ter jesz tõ készíti el.

(7) Az ér te kez let rõl hang fel vé tel ké szül és ar ról a Sze -
mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály – a leg -
fõbb ügyész dön té sét is tar tal ma zó – em lé kez te tõt ké szít,
ame lyet az ér te kez let részt ve võ i nek, va la mint a fel ada tok
végrehajtásáért felelõsöknek megküld.

Szak ág ve ze tõi ér te kez let

76. §

A leg fõbb ügyész he lyet te sek szak águk te rü le tén a
szük ség hez ké pest a fel lebb vi te li fõ ügyé szek és fõ ü gyész -
he lyet te sek (fel lebb vi te li ve ze tõ és ve ze tõ he lyet tes
ügyész), va la mint a fõ ügyé szek és a fõ ü gyész he lyet te sek
(te rü le ti ka to nai ügyész sé gek ve ze tõi és he lyet te sei) ré szé -
re or szá gos ér te kez le tet tar ta nak a munka értékelése és a
feladatok meghatározása céljából.

A fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi ve ze tõi ér te kez let 

77. §

(1) A fel lebb vi te li fõ ügyész ta nács adó tes tü le te a fel -
lebb vi te li fõ ügyész sé gi ve ze tõi ér te kez let, melynek tagjai:

a) a fel lebb vi te li fõ ügyész,
b) a fel lebb vi te li fõ ü gyész he lyet tes,
c) a fel lebb vi te li fõ ügyész ál tal ki je lölt ve ze tõk,
d) a sze mély ügyi fel ada tok kal meg bí zott ügyész.
(2) Ha az adott kér dés tár gya lá sa azt szük sé ges sé te szi, a 

fel lebb vi te li fõ ügyész az ér te kez let re az ügyész sé gi al kal -
ma zot tak ér dek-kép vi se le ti szer ve i nek il le té kes ve ze tõ it,
az érin tett ve ze tõ ket, il let ve a felelõs ügyintézõket
meghívja. 

A Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség
ve ze tõi ér te kez le te

78. §

A Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség ve ze tõi ér te kez le té -
re a 77. § sza bá lya it kell ér te lem sze rû en alkalmazni.

A fõ ügyész sé gi ve ze tõi ér te kez let

79. §

(1) A fõ ügyész ta nács adó tes tü le te a fõ ügyész sé gi ve ze -
tõi ér te kez let, mely nek tagjai:
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a) a fõ ügyész,
b) a fõ ü gyész he lyet te sek,
c) a fõ ügyész ál tal ki je lölt ve ze tõk,
d) a sze mély ügyi fel ada tok kal meg bí zott ügyész,
e) a he lyi ve ze tõ ügyé szek. 
(2) Ha az adott kér dés tár gya lá sa szük sé ges sé te szi, a fõ -

ügyész az ér te kez let re az ügyész sé gi al kal ma zot tak ér dek -
kép vi se le ti szer ve i nek me gyei (fõ vá ro si) ve ze tõ it, az érin -
tett ve ze tõ ket, il let ve a felelõs ügyintézõket meghívja.

A te rü le ti ka to nai ügyész ség ve ze tõi ér te kez le te

80. §

A te rü le ti ka to nai ügyész ség ve ze tõi ér te kez le té re a
79. § sza bá lya it kell ér te lem sze rû en alkalmazni.

Az ügyész sé gi tes tü le tek

81. §

(1) Ügyész sé gi tes tü le tek:
a) az ügyész sé gi al kal ma zot tak ta ná csa és az Ügyész sé -

gi Al kal ma zot tak Or szá gos Ta ná csa (Üsztv. 3–7. §);
b) az össz ügyé szi ér te kez let (Üsztv. 8. §);
c) az ügyé szi ta nács (Üsztv. 9–12. §);
d) a szak mai kol lé gi um (Üsztv. 13. §).
(2) A Leg fõbb Ügyész sé gen
a) bün te tõ jo gi, va la mint
b) ma gán jo gi és köz igaz ga tá si jogi 

szak mai kol lé gi um mû kö dik.
(3) A Leg fõbb Ügyész sé gen mû kö dõ szak mai kol lé gi u -

mok egy-egy jog ága zat ál ta lá nos hely ze té rõl, az adott jog -
ága zat jog al kal ma zá sá nak tör vé nyes sé gi kér dé se i rõl
(szük ség ese tén a vizs gá la ti össze fog la ló je len té sek rõl),
va la mint a jog ága zat to vább fej lesz té sé re irá nyu ló ko di fi -
ká ci ós kér dé sek rõl, to váb bá más – az Üsztv. 42. §-ának (1) 
be kez dé sé ben meg ha tá ro zott – ügyekben nyilvánítanak
véleményt, illetõleg tesznek javaslatot.

(4) A Leg fõbb Ügyész sé gen a bün te tõ jo gi szak mai kol -
lé gi um ban

a) a Nyo mo zás Fel ügye le ti és Vád elõ ké szí té si Fõ osz -
tály,

b) a Bün te tõ bí ró sá gi Ügyek Fõ osz tá lya,
c) a Ki emelt Ügyek Fõ osz tá lya, 
d) a Bün te tés-vég re haj tá si Tör vé nyes sé gi Fel ügye le ti és 

Jog vé del mi Ön ál ló Osz tály ügyé szei, valamint 
e) a Gyer mek- és If jú ság vé del mi Ön ál ló Osz tály, to váb bá
f) a Ka to nai Fõ ügyész ség il le té kes ügyé szei

vesz nek részt.
(5) A Leg fõbb Ügyész sé gen a ma gán jo gi és köz igaz ga -

tá si jo gi szak mai kol lé gi um ban
a) a Köz igaz ga tá si Jo gi Fõ osz tály és
b) a Ma gán jo gi Fõ osz tály ügyé szei, va la mint

c) a Gyer mek- és If jú ság vé del mi Ön ál ló Osz tály és 
d) a Ka to nai Fõ ügyész ség il le té kes ügyé szei 

vesz nek részt.
(6)72 A Ka bi net iro da, a Nem zet kö zi és Eu ró pai Ügyek

Fõ osz tá lya, a Nem zet kö zi Kép vi se le ti Ön ál ló Osz tály, az
Adat vé del mi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ön ál ló Osz tály, a
Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály, va -
la mint a Szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és In for má ci ós Fõ -
osz tály ügyé szei a kollégiumok ülésein tanácskozási
joggal részt vehetnek. 

(7) Ha az adott kér dés meg tár gya lá sa mi att in do kolt, a
kol lé gi u mok együt tes ülést tarthatnak.

(8) A szak mai kol lé gi u mok mû kö dé sé vel kap cso la tos
fel ada to kat a kol lé gi u mok tit ká rai látják el.

(9) A kol lé gi u mok tit ká ra it a leg fõbb ügyész bíz za meg. 

A leg fõbb ügyész ta nács adó tes tü le te

82. §

A leg fõbb ügyész mun ká ját Ta nács adó Tes tü let se gí ti.
Tag ja it a leg fõbb ügyész ké ri fel az ügyész ség te vé keny sé -
gé ben, a tu do má nyos élet ben, a gya kor la ti jo gá szi mun ká -
ban ki fej tett tevékenységükre figyelemmel. 

IX. rész

Ve gyes és zá ró ren del ke zé sek

1. Ve gyes ren del ke zé sek

Egyes szer ve ze ti egy sé gek jog ál lá sa

83. §73

A Ka bi net iro da, va la mint a Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság
fõ osz tály, a Szá mí tás tech ni ka-al kal ma zá si és In for má ci ós
Fõ osz tá lyon mû kö dõ Hang- és Kép tech ni kai La bo ra tó ri -
um pe dig csoport jogállású szervezeti egység.

A ve ze tõ tiszt vi se lõk jog ál lá sa

84. §

A fõ osz tály ve zet õre, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes re, osz -
tály ve ze tõ re, osz tály ve ze tõ-he lyet tes re ve ze tõi te vé keny -
sé ge és mun ka vég zé se szem pont já ból a fõ osz tály ve ze tõ
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72 A be kez dés szö ve gét a 2/2004. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás 4. §-ának (4) be -
kez dé se ál la pí tot ta meg.

73 A § szö ve gét a 13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 5. §-a ha tá roz ta meg.



ügyész re, a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ügyész re, az osz -
tály ve ze tõ ügyész re, az osz tály ve ze tõ-he lyet tes ügyész re
vo nat ko zó ren del ke zé se ket meg fe le lõ en al kal maz ni kell.
A cso port ve ze tõ re az osz tály ve ze tõ-he lyet tes ügyészre
vonatkozó rendelkezéseket kell – értelemszerû
eltérésekkel – alkalmazni.

Az ügyé szi szer ve zet és az ügyész sé gi al kal ma zot tak
ér dek-kép vi se le ti szer ve i nek együtt mû kö dé se

85. §

Az ügyé szi szer ve zet és az ügyész sé gi al kal ma zot tak ér -
dek-kép vi se le ti szer ve i nek – az ügyé szi szer ve zet egé szé re 
vo nat ko zó – együtt mû kö dé sé re tör vény, az uta sí tás és az
ér dek kép vi se le ti szer vek nek a leg fõbb ügyésszel kötött
megállapodása az irányadó.

2. Zá ró ren del ke zé sek

Át me ne ti ren del ke zé sek

86. §

A fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek, a Ka to nai Fel lebb vi te li
Ügyész ség, a fõ ügyész sé gek, a te rü le ti ka to nai ügyész sé -
gek és a he lyi ügyész sé gek szer ve ze ti és mû kö dé si sza -

bály za ta it, va la mint a fõ osz tá lyok ügy rend jét az uta sí tás
ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 90 na pon be lül el kell ké szí te -
ni, illetõleg az utasítással összhangban módosítani.

Az uta sí tás ha tály ba lé pé se

87. §

(1) Ez az uta sí tás – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – 
2004. ja nu ár 1-jén lép hatályba.

(2) a) 74

b) Az uta sí tás 13. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
fog lal tak éven kén ti és tel jes kö rû vég re haj tá sát 2010-ig fo -
ko za to san kell biztosítani.

c)75 
(3) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát

veszti
a) a fel ügye le ti, va la mint a bel sõ költ ség ve té si el len õr -

zés sza bá lya i ról szó ló 7/1999. (ÜK. 6.) LÜ utasítás,
b) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé ge szer ve ze té rõl és

mû kö dé sé rõl szó ló 3/2001. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás, valamint
c) az ügyé szi szer ve zet mû kö dé sé nek kor sze rû sí té sé rõl

szó ló 7/2003. (ÜK. 6.) LÜ utasítás.

74 Az a) pon tot a 3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás 7. §-ának (3) be kez dé se ha -
tá lyon kí vül he lyez te.

75 A c) pon tot a 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás 10. §-ának b) pont ja ha tá -
lyon kí vül he lyez te.
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KÖRLEVELEK

3/2005. (ÜK. 2006/1.) LÜ h.
kör le vél

a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 

2004. évi CXL. tör vény egyes ren del ke zé se i nek
al kal ma zá sá ról szó ló 

2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. kör le vél mó do sí tá sá ról

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény egyes ren -
del ke zé se i nek al kal ma zá sá ra vo nat ko zó 2/2005. (ÜK. 11.) 
LÜ h. körlevél 3. pontját visszavonom.

A kör le vél 1–2. és 4–6. pont jai vál to zat lan tar ta lom mal
ma rad nak ér vény ben 1–5. sor szám alatt.

Dr. Var ga Zs. And rás s. k.,
leg fõbb ügyész he lyet tes

2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h.
kör le vél

a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás
ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény

egyes ren del ke zé se i nek al kal ma zá sá ról

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény (Ket.)
2005. no vem ber 1-jén lép ha tály ba. Az ügyé szi tör vé nyes -
sé gi fel ügye le ti te vé keny ség sza bá lya i nak a Ket. ha tály ba -
lé pé se mi att szük sé ges vál to zá sa i ról a 13/1994. (ÜK. 12.)
LÜ utasítás módosítása (Ut.) fog rendelkezni.

Fi gye lem mel ar ra, hogy a Ket. több ren del ke zé sé nek in -
do kolt mó do sí tá sa vár ha tó, a Ket. egyes ren del ke zé se i nek
al kal ma zá sá val kap cso lat ban az Ut. ha tály ba lé pé sé ig az
alábbiak szerint kell eljárni:



1. Az 1972. évi V. tör vény nek (Ütv.) a Ket. 176. § (1)
be kez dé sé vel meg ál la pí tott 13. § (1) be kez dé se sze rint az
ügyé szi tör vé nyes sé gi fel ügye let a köz igaz ga tá si szer vek
kö zül a Kor mány nál ala cso nyabb szin tû szer vek re ter jed
ki. Ki ter jed ezen túl me nõ en a bí ró sá gon kí vü li, jog vi tát in -
té zõ vagy ha tó sá gi jog kört gya kor ló szer vek és sze mé lyek
ez irá nyú el já rá sa i ra és egye di dön té se i re (…). Tör vény az
ügyé szi tör vé nyes sé gi fel ügye let ha tá lyát az e be kez dés -
ben fel nem so rolt más szer vek re is ki ter jeszt he ti.

Ez zel egy be hang zó an ren del ke zik úgy a Ket. 118. §-
 ának (1) be kez dé se, hogy ha az ügyész a jog erõs, il let ve
vég re hajt ha tó és a köz igaz ga tá si ügyek ben el já ró bí ró ság
ál tal fe lül nem vizs gált köz igaz ga tá si ha tá ro zat ban jog sza -
bály sér tést ál la pít meg, a jog sza bály sér tés ki kü szö bö lé se
vé gett a ha tá ro za tot ho zó ha tó ság hoz vagy an nak fel ügye -
le ti szer vé hez óvást nyújt hat be.

A hi vat ko zott ren del ke zé sek ér tel mé ben a Ket. al kal ma -
zá sá val meg ho zott ha tó sá gi ha tá ro za tok fe lett az ügyé szi
tör vé nyes sé gi fel ügye le ti ha tás kör tel jes kö rû, ki vé ve, ha
az óvás be nyúj tá sát – fi gye lem mel az Ütv. 14. § (6) be kez -
dé sé re – tör vény ki fe je zet ten ki zár ja. A Ket. alap ján el já ró
szer vek te kin te té ben te hát az Ütv. 13. § (1) be kez dé sé nek
el sõ mon da tá ban fog lalt kor lá to zás nem ér vé nye sül.

2. A Ket. 71. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a ha tó ság 
az ügy ér de mé ben ha tá ro za tot hoz, az el já rás so rán el dön -
ten dõ egyéb kér dés ben pe dig vég zést bo csát ki.

Fi gye lem mel ar ra, hogy a Ket. 118. §-ának (1) be kez dé -
se ügyé szi óvás al kal ma zá sát csak a jog sza bály sér tõ ha tá -
ro za tok el len te szi le he tõ vé, vég zés el len óvást be nyúj ta ni
– a Ket. ez irá nyú mó do sí tá sá ig – nem le het.

3. Az Ütv. Ket. 176. §-ának (2) be kez dé se ál tal meg ál la -
pí tott 14. §-ának (3)–(5) be kez dé se az ügyé szi óvás be -
nyúj tá sá nak idõ be li ha tá lyát bõ ví tet te.

A Ket. 173. § (1) be kez dé se sze rint a Ket.-nek az óvás
sza bá lya it mó do sí tó ren del ke zé sei 2005. no vem ber 1-jén
lép nek ha tály ba, ezért az ezt kö ve tõ en be nyúj tott ügyé szi
óvás ra az Ütv. 14. §-ának a Ket. ál tal meg ál la pí tott (3)–(5)
be kez dé se it kell al kal maz ni.

A köz igaz ga tá si ha tá ro zat jo ge re jé re vo nat ko zó an a
Ket. 128. §-ában fog lal tak az irány adók.

4. A 3. pont ban ír tak az aláb bi kor lá to zás sal al kal ma -
zan dók. A Ket. az Áe.-hez ké pest idõ ben ki bõ ví tet te a
sem mis ség jog kö vet kez mé nye i nek al kal maz ha tó sá gát
(pél dá ul jó hi sze mû en szer zett és gya ko rolt jog ese tén egy
év rõl há rom év re). Ha son ló ren del ke zést tar tal maz az Ütv.
14. §-a. Fi gye lem mel ar ra, hogy a jó hi sze mû en szer zett és
gya ko rolt jog utó la gos el vo ná sa, il let ve hát rá nyos jog kö -
vet kez mény utó la gos al kal ma zá sa ugyan olyan ter mé sze tû, 
mint a bün te tõ jo gi bün tet he tõ ség el évü lé se, az Al kot -
mány bí ró ság ál tal az el évü lés sel kap cso lat ban ki fej tet tek
eb ben az eset ben is irány adók. Ha te hát a sem mis ség jog -
kö vet kez mé nyei, il let ve az óvás foly tán tett in téz ke dé sek
al kal maz ha tó sá ga az Áe. ha tá lyá nak utol só nap ján – 2005.
ok tó ber 31-én – meg szûnt, azt a Ket. ha tály ba lé pé se nem
élesz ti fel. Ilyen eset ben ezért az óvás csak el vi le het.

5. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban foly ta tott hely -
szí ni szem le meg tar tá sá nak ügyé szi jó vá ha gyá sá ról fõ osz -
tály ve ze tõi kör le vél fog ren del kez ni.
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SZEMÉLYI HÍREK

Ki ne ve zé sek

A leg fõbb ügyész ki ne vez te

dr. Du sa Sán dor mb. Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei
fõ ügyész sé gi osz tály ve ze tõ ügyészt
szol gá la ti he lyén 
fõ ügyész sé gi osz tály ve ze tõ ügyésszé;

dr. Fa ze kas Ág nes Ko má rom-Esz ter gom me gyei fõ -
ügyész sé gi ügyészt, 

Mol nár né dr. Su tya Éva szek szár di vá ro si ügyész sé gi
ügyészt
szol gá la ti he lyü kön
cso port ve ze tõ ügyésszé;

Gaj dá né dr. Fe hér Il di kó mb. szeg hal mi vá ro si ve ze tõ
ügyészt szol gá la ti he lyén
ve ze tõ ügyésszé;

dr. Õszi Eme se mb. bu da pes ti IX. ke rü le ti ve ze tõ he lyet -
tes ügyészt,

dr. Pál fi Pé ter mb. ba jai vá ro si ve ze tõ he lyet tes ügyészt
szol gá la ti he lyü kön
ve ze tõ he lyet tes ügyésszé;

dr. Tú ri né dr. Kék es di Ág nes kom lói vá ro si,
dr. Gut Bé la Ri chárd be rettyó új fa lui vá ro si

ügyész sé gi tit ká ro kat
szol gá la ti he lyü kön,
ügyésszé;

dr. Pé ce li Ádám bu da pes ti ke rü le ti ügyész sé gi fo gal ma -
zót bu da pes ti ke rü le ti ügyészséghez
tit kár rá;

dr. Gyur kó Szil vi át az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet -
hez
se géd mun ka társ sá.

Ki ne ve zés mó do sí tá sa

A leg fõbb ügyész

dr. Kor dé Csa ba kõ sze gi vá ro si ve ze tõ ügyész le mon -
dá sát tu do má sul vé ve, ki ne ve zé sét ak ként mó do sí tot ta,
hogy szol gá la ti he lyén ügyészi munkakört tölt be.



Át he lye zé sek, ki ne ve zé sek

A leg fõbb ügyész

dr. Ke resz tes Im re fõ vá ro si fõ ü gyész he lyet tes, hi va tal -
ve ze tõt át he lyez te a Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség hez,
egy ide jû leg kinevezte fõügyésszé;

dr. Pap Ta más Bé kés me gyei fõ ügyész sé gi ügyész, mb.
bé kés csa bai vá ro si ve ze tõ ügyészt át he lyez te a Bé kés csa -
bai Vá ro si Ügyész ség re, egy ide jû leg kinevezte
ve ze tõ ügyésszé;

dr. Ká ko nyi Gá bor ka lo csai vá ro si ügyész sé gi tit kárt át -
he lyez te a Kis kun ha la si Vá ro si Ügyész ség hez, egy ide jû -
leg kinevezte
ügyésszé;

dr. Haj dú Zol tán leg fõbb ügyész sé gi tiszt vi se lõt át he -
lyez te a Szent end rei Vá ro si Ügyész ség hez, egy ide jû leg
kinevezte
tit kár rá.

Át he lye zé sek

A leg fõbb ügyész át he lyez te 

dr. Vaj da Je nõ fõ vá ro si fõ ügyész sé gi osz tály ve ze tõ
ügyészt,

dr. Fal vai Zsolt fõ vá ro si fõ ügyész sé gi cso port ve ze tõ
ügyészt,

dr. An tal La jos, dr. Bá rány Sán dor, dr. Ber ki Tí mea, dr.
Dob ra Ti bor, dr. Gasz Pé ter, dr. Ku nyák Ger gely, dr. Lõ -
rincz Edi na, dr. Pa lás ti Jú lia, dr. Prech lik La jos, dr. Vi da
Jó zsef fõ vá ro si fõ ügyész sé gi ügyészeket,

dr. Far kas Kor nél fõ vá ro si fõ ügyész sé gi nyo mo zót 
a Köz pon ti Nyo mo zó Fõ ügyész ség hez;

dr. Né gyes sy né dr. Bo dó Ma ri an na kecs ke mé ti vá ro si
ügyész sé gi ügyészt a Bács-Kis kun Me gyei Fõ ügyész ség hez,

dr. Roz go nyi Éva bé kés csa bai vá ro si ügyész sé gi
ügyészt a Bé kés Me gyei Fõ ügyész ség hez,

dr. Kó der Zsolt bu da kör nyé ki ügyész sé gi ügyészt, 
dr. Sta u ber né dr. Ra do sai Ka ta lin leg fõbb ügyész sé gi

ügyészt a Pest Me gyei Fõ ügyész ség hez;
dr. Ben czúr Csa ba Ta más ceg lé di vá ro si ügyész sé gi

ügyészt a Kecs ke mé ti Vá ro si Ügyész ség hez.

Meg bí zá sok

A leg fõbb ügyész meg bíz ta

dr. Nagy Ti bor leg fõbb ügyész sé gi osz tály ve ze tõ
ügyészt szol gá la ti helyén
a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes ügyé szi,

dr. Nyer ges Éva cím ze tes fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi
ügyész, Veszp rém me gyei fõ ü gyész he lyet test szol gá la ti
helyén
a me gyei fõ ügyé szi
fel ada tok el lá tá sá val.

Ki ren de lé sek, meg bí zá sok

A leg fõbb ügyész

dr. Var ga Ti bor Vas me gyei fõ ügyész sé gi ügyészt ki -
ren del te a Kõ sze gi Vá ro si Ügyész ség re, egy ide jû leg
megbízta
a vá ro si ve ze tõ ügyé szi;

dr. Za ránd Vik tor fõ vá ro si fõ ügyész sé gi ügyészt ki ren -
del te a Bu da pes ti VIII. Ke rü le ti Ügyész ség re, egy ide jû leg
meg bíz ta
a ke rü le ti ve ze tõ he lyet tes ügyé szi
fel ada tok el lá tá sá val.

Szol gá la ti vi szony meg szû né sek

Szol gá la ti vi szo nya meg szûnt

dr. Kis Zsu zsan na fõ vá ro si fõ ügyész sé gi ügyész nek,
dr. Ko csis Gyu la Za la me gyei fõ ügyész sé gi ügyész nek.

Ha lá lo zá sok

Dr. Pig nicz ki Jó zsef, a leg fõbb ügyész ta nács adó ja, cím -
ze tes fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi ügyész, fõ ügyész sé gi fõ ta -
ná csos, ny. Csong rád me gyei fõ ü gyész he lyet tes éle té nek
72. évé ben, 2005. december 8. napján,

dr. Sze ke res Sán dor Veszp rém me gyei fõ ügyész éle té -
nek 66. évé ben, 2005. de cem ber 23. nap ján elhunyt.

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

Iga zol vány ér vény te le ní té se

dr. Ko csis Gyu la volt Za la me gyei fõ ü gyész he lyet tes le
nem adott 010192. 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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KÖZLEMÉNYEK

A 2006. feb ru ár 1-jén ha tá lyos
irá nyí tó in téz ke dé sek jegy zé ke

Leg fõbb ügyé szi uta sí tá sok

4/1971. Legf. Ü. uta sí tás az ügyész sé gi épü let ben lé võ
la ká sok ról és egyéb, nem hi va ta los cé lo kat szol gá ló
helyiségekrõl

Mód.: 6/1971. Legf. Ü. ut.
1/1983. Legf. Ü. ut.

6/1971. Legf. Ü. uta sí tás az ügyész sé gi épü let ben lé võ
la ká sok ról és egyéb, nem hi va ta los cé lo kat szol gá ló he lyi -
sé gek rõl szó ló 4/1971. Legf. Ü. uta sí tás módosításáról

7/1975. Legf. Ü. uta sí tás az al ko ho lis ta kö te le zõ in té ze ti 
gyógy ke ze lé sé vel – az el me osz tá lyon (al ko hol el vo nó osz -
tá lyon) el he lye zés tör vé nyes sé gé nek el len õr zé sé vel –, va -
la mint az al ko ho lis ta (ká bí tó szer-él ve zõ) gyer me ke tar tá -
sá nak biztosításával kapcsolatos ügyészi feladatokról

Mód.: 7/1984. Legf. Ü. ut.
9/1990. Legf. Ü. ut. 

5/1981. Legf. Ü. uta sí tás az ügyé szi szer ve zet inst ru á -
ló-el len õr zõ te vé keny sé gé rõl

4/1982. Legf. Ü. uta sí tás a szá mí tás tech ni kai bá zi sú
ügyész sé gi in for má ci ós rend sze rek ki dol go zá sá ról és
bevezetésérõl

5/1982. Legf. Ü. uta sí tás a bün te tõ bí ró ság elõt ti ügyé szi 
te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci ós rend -
sze ré nek bevezetésérõl

Mód.: 12/2004. (ÜK. 2005/1.) LÜ ut.

7/1982. Legf. Ü. uta sí tás a szá mí tás tech ni kai bá zi sú
sze mé lyi nyil ván tar tá si rend szer bér gaz dál ko dá si és bér el -
szá mo lá si al rend sze ré nek bevezetésérõl

1/1983. Legf. Ü. uta sí tás az ügyész sé gi épü let ben lé võ
la ká sok ról és egyéb, nem hi va ta los cé lo kat szol gá ló he lyi -
sé gek rõl szó ló 4/1971. Legf. Ü. uta sí tás módosításáról

3/1983. Legf. Ü. uta sí tás a szá mí tás tech ni kai rend sze -
rek ti tok-, va gyon- és tûz vé del mé rõl

Mód.: 1/1988. Legf. Ü. ut.

7/1984. Legf. Ü. uta sí tás az al ko ho lis ta kö te le zõ in té ze ti 
gyógy ke ze lé sé vel – az el me osz tá lyon (al ko hol el vo nó osz -
tá lyon) el he lye zés tör vé nyes sé gé nek el len õr zé sé vel –, va -
la mint az al ko ho lis ta (ká bí tó szer-él ve zõ) gyer me ke tar tá -
sá nak biz to sí tá sá val kap cso la tos ügyé szi feladatokról
szóló 7/1975. Legf. Ü. utasítás módosításáról

4/1987. Legf. Ü. uta sí tás a saj tó ter mék vagy saj tó ter -
mék nek nem mi nõ sü lõ irat nyil vá nos köz lé sé nek meg til tá -
sá ra irá nyu ló ügyé szi el já rás ról

9/1987. Legf. Ü. uta sí tás a ka to nai ügyé szi szer ve zet
irá nyí tá sá nak és el len õr zé sé nek fej lesz té sé rõl, te vé keny -
sé gé nek hatékonyabbá tételérõl

Mód.: 6/1994. (ÜK. 7.) LÜ ut.

1/1990. Legf. Ü. uta sí tás a bün te tés-vég re haj tás tör vé -
nyes sé gé nek ügyé szi fel ügye le té rõl

Mód.: 16/1990. Legf. Ü. ut.
11/1993. Legf. Ü. ut.
6/1995. (ÜK. 5.) LÜ ut.
2/1998. (ÜK. 5.) LÜ ut.
1/2000. (ÜK. 2.) LÜ ut.
9/2001. (ÜK. 7.) LÜ ut.
17/2001. (ÜK. 12.) LÜ ut.
10/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut.
4/2004. (ÜK. 3.) LÜ ut.

9/1990. Legf. Ü. uta sí tás a 7/1984. Legf. Ü. uta sí tás sal
mó do sí tott 7/1975. Legf. Ü. uta sí tás egyes ren del ke zé se i -
nek mó do sí tá sá ról és ha tá lyon kívül helyezésérõl

1/1992. Legf. Ü.–BM együt tes uta sí tás az ügyész ség nek 
és a rend õr ség szer ve i nek az ügyész sé gi nyo mo zás ban va -
ló együtt mû kö dé sé rõl

Mód.: 3/2002. (ÜK. 3.) LÜ–BM együt tes ut.
19/2005. (ÜK. 12.) LÜ–BM együt tes ut.

3/1992. Legf. Ü. uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ben ado -
má nyoz ha tó el is me ré sek rõl 

Mód.: 4/1993. Legf. Ü. ut.
3/1994. Legf. Ü. ut.
1/1999. (ÜK. 1.) LÜ ut.
3/2001. (ÜK. 5.) LÜ ut.
6/2002. (ÜK. 5.) LÜ ut.

7/1992. Legf. Ü. uta sí tás a bün te tõ jo gi szak te rü let szá -
mí tás tech ni kai bá zi sú ügy vi te lé nek bevezetésérõl

Mód.: 7/1993. Legf. Ü. ut.
6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.

4/1993. Legf. Ü. uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ben ado -
má nyoz ha tó el is me ré sek rõl szó ló 3/1992. Legf. Ü. uta sí tás 
módosításáról

7/1993. Legf. Ü. uta sí tás a 7/1992. Legf. Ü. uta sí tás mó -
do sí tá sá ról

Mód.: 6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.
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11/1993. Legf. Ü. uta sí tás a bün te tés-vég re haj tás tör vé -
nyes sé gé nek ügyé szi fel ügye le té rõl szó ló 1/1990. Legf. Ü. 
uta sí tás módosításáról

2/1994. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás a la kás szer zés mun kál ta tói
tá mo ga tá sá ról

Mód.: 5/1996. (ÜK. 5.) LÜ ut.
1/1997. (ÜK. 3.) LÜ ut.
3/1997. (ÜK. 7–8.) LÜ ut.
5/1997. (ÜK. 10.) LÜ ut.
7/1997. (ÜK. 11.) LÜ ut.
8/1999. (ÜK. 7.) LÜ ut.
4/2002. (ÜK. 3.) LÜ ut.
8/2004. (ÜK. 7.) LÜ ut.

3/1994. Legf. Ü. uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ben ado -
má nyoz ha tó el is me ré sek rõl szó ló 4/1993. uta sí tás sal mó -
do sí tott 3/1992. uta sí tás módosításáról

5/1994. Legf. Ü. uta sí tás az ügyész sé gi ügy vi te li és sta -
tisz ti kai vizs gá ról

Mód.: 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ ut.
17/2003. (ÜK. 8.) LÜ ut.
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.

7/1994. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás az irá nyí tó in téz ke dé sek
meg je lö lé sé rõl

Mód.: 1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.

13/1994. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás az ügyé szi tör vé nyes sé -
gi fel ügye let rõl

Mód.: 6/2000. (ÜK. 4.) LÜ ut.
7/2003. (ÜK. 6.) LÜ ut.

2/1995. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet sze -
mély ügyi és to vább kép zé si nyil ván tar tá si rend sze ré nek
módosításáról

Mód.: 6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.

5/1995. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi szol gá la ti
vi szonnyal kap cso la tos egyes kér dé sek rõl

Mód.: 10/1996. (ÜK. 8.) LÜ ut.
7/1997. (ÜK. 11.) LÜ ut.
13/1999. (ÜK. 12.) LÜ ut.
3/2001. (ÜK. 5.) LÜ ut.
13/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.
5/2002. (ÜK. 5.) LÜ ut.
9/2002. (ÜK. 11.) LÜ ut.
9/2003. (ÜK. 6.) LÜ ut.
23/2003. (ÜK. 12.) LÜ ut.
20/2005. (ÜK. 12.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.

6/1995. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás a bün te tés-vég re haj tás tör -
vé nyes sé gé nek ügyé szi fel ügye le té rõl szó ló 11/1993.

Legf. Ü. uta sí tás sal mó do sí tott 1/1990. Legf. Ü. uta sí tás
módosításáról

1/1996. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás a Ti tok vé del mi Sza bály zat
ki adá sá ról

Mód.: 1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
2003. LIII. tv.

5/1996. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás a la kás szer zés mun kál ta tói
tá mo ga tá sá ról szó ló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás
módosításáról

7/1996. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás az ügyé szi ma gán jo gi te vé -
keny ség rõl

Mód.: 13/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut.

8/1996. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi al kal ma zot -
tak egyes költ ség té rí té se i rõl és juttatásairól

Mód.: 4/1998. (ÜK. 12.) LÜ ut.
10/1999. (ÜK. 10.) LÜ ut.
7/2000. (ÜK. 7.) LÜ ut.
12/2001. (ÜK. 9.) LÜ ut.
3/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
11/2004. (ÜK. 12.) LÜ ut.

10/1996. (ÜK. 8.) LÜ uta sí tás 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 módosításáról

1/1997. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás a la kás szer zés mun kál ta tói
tá mo ga tá sá ról szó ló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás
módosításáról

3/1997. (ÜK. 7–8.) LÜ uta sí tás a la kás szer zés mun kál -
ta tói tá mo ga tá sá ról szó ló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás
módosításáról

5/1997. (ÜK. 10.) LÜ uta sí tás a la kás szer zés mun kál ta -
tói tá mo ga tá sá ról szó ló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás
módosításáról

7/1997. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás 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 módosításáról

10/1997. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás a non-pro fit szer ve ze tek
ügyész sé gi szá mí tó gé pes nyil ván tar tá si rendszerérõl

1/1998. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi szá mí tás -
tech ni kai, in for ma ti kai esz kö zök kezelésérõl

2/1998. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás a bün te tés-vég re haj tás tör -
vé nyes sé gé nek ügyé szi fel ügye le té rõl szó ló 1/1990. Legf.
Ü. uta sí tás módosításáról
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3/1998. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ben a 
mun ka erõ vel és egyes sze mé lyi jut ta tá sok kal tör té nõ
gazdálkodásról

Mód.: 15/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.
10/2002. (ÜK. 12.) LÜ ut.
5/2003. (ÜK. 4.) LÜ ut.
16/2005. (ÜK. 10.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.

4/1998. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi al kal ma -
zot tak egyes költ ség té rí té se i rõl és jut ta tá sa i ról szó ló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás módosításáról

6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet
irat ke ze lé si sza bály za tá nak be ve ze té sé rõl

Mód.: 11/2001. (ÜK. 9.) LÜ ut.
14/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.
1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
17/2003. (ÜK. 8.) LÜ ut.
1/2004. (ÜK. 1.) LÜ ut.
6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.
10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
3/2005. (ÜK. 2.) LÜ ut.
5/2005. (ÜK. 3.) LÜ ut.
10/2005. (ÜK. 5.) LÜ ut.
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.

1/1999. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ben
ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl szó ló 3/1992. Legf. Ü. uta -
sí tás módosításáról

5/1999. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás a had kö te le sek rend kí vü li
ál la pot ide jé re szó ló meg ha gyá sá ról

8/1999. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás a la kás szer zés mun kál ta tói
tá mo ga tá sá ról szó ló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás
módosításáról

10/1999. (ÜK. 10.) LÜ uta sí tás a ta lár ál ta lá nos be ve ze -
té sé rõl és vi se lé sé rõl

Mód.: 7/2000. (ÜK. 7.) LÜ ut.
1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
4/2003. (ÜK. 4.) LÜ ut.

11/1999. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás a nem do hány zók vé del -
mé rõl

13/1999. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás 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 módosításáról

3/2000. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer vek, va la -
mint az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet egyes gaz dál ko dá -
si szabályairól

4/2000. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi fo gal ma zók
jog gya kor la tá ról és szak mai képzésérõl

6/2000. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás az ügyé szi tör vé nyes sé gi
fel ügye let rõl szó ló 13/1994. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás mó do -
sí tá sá ról és kiegészítésérõl

7/2000. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás egyes leg fõbb ügyé szi uta -
sí tá sok mó do sí tá sá ról

9/2001. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás a bün te tés-vég re haj tás tör -
vé nyes sé gé nek ügyé szi fel ügye le té rõl szó ló 1/1990. Legf.
Ü. uta sí tás módosításáról

10/2001. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás a va gyon nyi lat ko zat át -
adá sá ról, ke ze lé sé rõl és az ab ban fog lalt ada tok
védelmérõl

Mód.: 11/2001. (ÜK. 9.) LÜ ut.
14/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.

11/2001. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás a va gyonnyi lat ko za tok -
kal kap cso la tos irat ke ze lé si és adat vé del mi szabályokról

Mód.: 1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
3/2004. (ÜK. 2.) LÜ ut.

12/2001. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi al kal ma -
zot tak egyes költ ség té rí té se i rõl és jut ta tá sa i ról szó ló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás módosításáról

13/2001. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás 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 módosításáról

14/2001. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás egyes leg fõbb ügyé szi
uta sí tá sok mó do sí tá sá ról

15/2001. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ben
a mun ka erõ vel és egyes sze mé lyi jut ta tá sok kal tör té nõ
gaz dál ko dás ról szó ló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás
módosításáról

16/2001. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás a Szer ve zett Bû nö zés
El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont tal va ló együtt mû kö dés rõl

Mód.: 4/2005. (ÜK. 3.) LÜ ut.

17/2001. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás a bün te tés-vég re haj tás
tör vé nyes sé gé nek ügyé szi fel ügye le té rõl szó ló 1/1990.
Legf. Ü. uta sí tás módosításáról

1/2002. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás mo bil ka to nai ügyész sé gi
egy ség fel ál lí tá sá ról

2/2002. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer vek mun ka -
vé del mi sza bály za tá ról

Mód.: 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
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3/2002. (ÜK. 3.) LÜ–BM együt tes uta sí tás az ügyész -
ség nek és a rend õr ség szer ve i nek az ügyész sé gi nyo mo -
zás ban va ló együtt mû kö dé sé rõl szó ló 1/1992. Legf.
Ü.–BM együt tes uta sí tás módosításáról

4/2002. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás a la kás szer zés mun kál ta tói
tá mo ga tá sá ról szó ló 2/1994. (ÜK. 4.) Legf. Ü. uta sí tás
módosításáról

5/2002. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi al kal ma zot -
tak szol gá la ti iga zol vá nyá ról

Mód.: 23/2003. (ÜK. 12.) LÜ ut.
15/2005. (ÜK. 10.) LÜ ut.

6/2002. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ben
ado má nyoz ha tó el is me ré sek rõl szó ló 3/1992. Legf. Ü. uta -
sí tás módosításáról

7/2002. (ÜK. 8.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer vek, il le tõ -
leg az OKRI szak mai alap fel ada ta ke re té ben vég zett szel -
le mi te vé keny ség re vo nat ko zó szol gál ta tás jel le gû szer zõ -
dés kö tés feltételeirõl

9/2002. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás 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 módosításáról

10/2002. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ben
a mun ka erõ vel és egyes sze mé lyi jut ta tá sok kal tör té nõ
gaz dál ko dás ról szó ló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás
módosításáról

1/2003. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás egyes leg fõbb ügyé szi uta -
sí tá sok mó do sí tá sá ról

Mód.: 8/2003. (ÜK. 6.) LÜ ut.
9/2005. (ÜK. 5.) LÜ ut.

2/2003. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi sta tisz ti ká -
ról, va la mint a fel lebb vi te li fõ ügyész sé gek fel ál lí tá sá val és 
mû kö dé sé vel kap cso la to san egyes leg fõbb ügyé szi
utasítások módosításáról

3/2003. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi al kal ma zot -
tak egyes költ ség té rí té se i rõl és jut ta tá sa i ról szó ló 8/1996.
(ÜK. 7.) LÜ uta sí tás módosításáról

4/2003. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás a ta lár ál ta lá nos be ve ze té -
sé rõl és vi se lé sé rõl szó ló 10/1999. (ÜK. 10.) LÜ uta sí tás
módosításáról 

5/2003. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ben a
mun ka erõ vel és egyes sze mé lyi jut ta tá sok kal tör té nõ gaz -
dál ko dás ról szó ló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás
módosításáról

9/2003. (ÜK. 6.) LÜ uta sí tás 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

10/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás a bün te tés-vég re haj tás
tör vé nyes sé gé nek ügyé szi fel ügye le té rõl szó ló 1/1990.
Legf. Ü. uta sí tás módosításáról

11/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás a vád elõ ké szí tés sel, a
nyo mo zás tör vé nyes sé ge fe let ti fel ügye let tel és a vád eme -
lés sel kap cso la tos ügyészi feladatokról

Mód.: 11/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás
21/2005. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás

12/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás a bün te tõ bí ró ság elõt ti
ügyé szi te vé keny ség rõl

13/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás az ügyé szi ma gán jo gi te -
vé keny ség rõl szó ló 7/1996. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás mó do sí -
tá sá ról

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

15/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás a ka to nai bün te tõ el já rás -
ban a vád elõ ké szí tés sel, a nyo mo zás tör vé nyes sé ge fe let ti
fel ügye let tel és a bün te tõ ügyek ka to nai ügyész sé gi nyo -
mo zá sá val, va la mint a vádemeléssel kapcsolatos
feladatokról

16/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás a mun ka idõn kí vü li ügyé -
szi szol gá lat ról

Mód.: 17/2005. (ÜK. 11.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.

17/2003. (ÜK. 8.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet irat -
ke ze lé si sza bály za tá nak be ve ze té sé rõl szó ló 6/1998. (ÜK.
1999/1.) LÜ uta sí tás, va la mint az ügyész sé gi ügy vi te li és
sta tisz ti kai vizs gá ról szó ló 5/1994. Legf. Ü. utasítás
módosításáról 

18/2003. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer vek tûz vé -
del mi sza bály za tá ról

Mód.: 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.

20/2003. (ÜK. 10.) LÜ uta sí tás irá nyí tó in téz ke dé sek
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, il le tõ leg visszavonásáról

22/2003. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé gé nek biz ton sá gi kon cep ci ó já ról

23/2003. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi al kal ma -
zot tak szol gá la ti iga zol vá nyá ról szó ló 5/2002. (ÜK. 5.) LÜ 
uta sí tás mó do sí tá sá ról
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24/2003. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás a nyug dí jas ügyé szek
iga zol vá nyá ról

Mód.: 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
15/2005. (ÜK. 10.) LÜ ut.

25/2003. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé ge szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl

Mód.: 2/2004. (ÜK. 2.) LÜ ut.
7/2004. (ÜK. 5.) LÜ ut.
10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
2/2005. (ÜK. 1.) LÜ ut.
3/2005. (ÜK. 2.) LÜ ut.
5/2005. (ÜK. 3.) LÜ ut.
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
14/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
21/2005. (ÜK. 12.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
4/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.

26/2003. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás a szá mí tó gé pes igaz ga -
tá si ügy vi tel rõl

1/2004. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet irat -
ke ze lé si sza bály za tá nak be ve ze té sé rõl szó ló 6/1998. (ÜK.
1999/1.) LÜ uta sí tás módosításáról

2/2004. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás az Eu ro just mun ká já ban
va ló ma gyar ügyé szi rész vé tel rõl

3/2004. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás a va gyonnyi lat ko za tok kal
kap cso la tos irat ke ze lé si és adat vé del mi sza bá lyok ról szó ló 
11/2001. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás módosításáról

4/2004. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás a bün te tés-vég re haj tás tör -
vé nyes sé gé nek ügyé szi fel ügye le té rõl szó ló 1/1990. Legf.
Ü. uta sí tás módosításáról 

6/2004. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ügy -
vi te li sza bá lya i ról szó ló 11/1963. Legf. Ü. uta sí tás ha tá -
lyon kí vül helyezésérõl

7/2004. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé ge szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl szó ló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ uta sí tás módosításáról

8/2004. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás a la kás szer zés mun kál ta tói
tá mo ga tá sá ról szó ló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás
módosításáról

9/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ben
hasz ná la tos egyes for ma nyom tat vá nyok ról 

10/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé ge szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl szó ló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ uta sí tás módosításáról

11/2004. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi al kal ma -
zot tak egyes költ ség té rí té se i rõl és jut ta tá sa i ról szó ló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás módosításáról

12/2004. (ÜK. 2005/1.) LÜ uta sí tás a bün te tõ bí ró ság
elõt ti ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for -
má ci ós rend sze ré nek be ve ze té sé rõl szó ló 5/1982. Legf. Ü.
utasítás módosításáról

1/2005. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé ge in for ma ti kai biz ton sá gi po li ti ká já nak  kiadá -
sáról

2/2005. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé ge szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ uta sí tás módosításáról

3/2005. (ÜK. 2.) LÜ uta sí tás a ma gán jo gi és köz igaz ga -
tá si jo gi szak ág szá mí tás tech ni kai bá zi sú ügy vi te li rend -
sze ré nek bevezetésérõl

4/2005. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás a Szer ve zett Bû nö zés El le -
ni Ko or di ná ci ós Köz pont tal va ló együtt mû kö dés rõl szó ló
16/2001. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás módosításáról

5/2005. (ÜK. 3.) LÜ uta sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé ge szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl szó ló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ uta sí tás módosításáról

6/2005. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás a Leg fõbb Ügyész ség
könyv tá rá ról

7/2005. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás az Or szá gos Kri mi no ló gi ai 
In té zet ku ta tó i nak kö ve tel mény rend sze ré rõl

8/2005. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás a nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok ról szó ló 1995. évi CXXV. tör vény ha tá lya alá tar to zó 
fon tos és bi zal mas ügyész sé gi mun ka kört be töl tõ sze mé -
lyek meghatározásáról

9/2005. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás a saj tó szá má ra ad ha tó tá -
jé koz ta tás rendjérõl

Mód.: 12/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
4/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.

10/2005. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet irat -
ke ze lé si sza bály za tá nak be ve ze té sé rõl szó ló 6/1998. (ÜK.
1999/1.) LÜ uta sí tás és az uta sí tás sal ki adott irat ke ze lé si
szabályzat módosításáról

11/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás a vád elõ ké szí tés sel, a
nyo mo zás tör vé nyes sé ge fe let ti fel ügye let tel és a vád eme -
lés sel kap cso la tos ügyé szi fel ada tok ról szó ló 11/2003.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról
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12/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás a saj tó szá má ra ad ha tó tá -
jé koz ta tás rend jé rõl szó ló 9/2005. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás
módosításáról

13/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás egyes leg fõbb ügyé szi
uta sí tá sok mó do sí tá sá ról

14/2005. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tás a Ma gyar Ügyész kép zõ
Köz pont ról

15/2005. (ÜK. 10.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gi al kal ma -
zot tak szol gá la ti iga zol vá nyá ról szó ló 5/2002. (ÜK. 5.) LÜ 
uta sí tás, va la mint a nyug dí jas ügyé szek iga zol vá nyá ról
szó ló 24/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

16/2005. (ÜK. 10.) LÜ uta sí tás az ügyé szi szer ve zet ben
a mun ka erõ vel és egyes sze mé lyi jut ta tá sok kal tör té nõ
gaz dál ko dás ról szó ló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás
módosításáról

17/2005. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás a mun ka idõn kí vü li
ügyé szi szol gá lat ról szó ló 16/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás
mó do sí tá sá ról

18/2005. (ÜK. 11.) LÜ uta sí tás az Adat vé del mi és Adat -
biz ton sá gi Sza bály zat ki adá sá ról

19/2005. (ÜK. 12.) LÜ–BM együt tes uta sí tás az
ügyész ség nek és a rend õr ség szer ve i nek az ügyész sé gi
nyo mo zás ban va ló együtt mû kö dé sé rõl szó ló 1/1992.
Legf. Ü.–BM együt tes uta sí tás mó do sí tá sá ról

20/2005. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás 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

21/2005. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé ge szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl szó ló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ uta sí tás, va la mint a nyo mo zás tör vé nyes sé ge 
fe let ti fel ügye let tel és a vád eme lés sel kap cso la tos ügyé szi
fel ada tok ról szó ló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tás mó do sí -
tá sá ról

1/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság he -
lyi ügyész sé ge i rõl

2/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás az ügyész sé gek il le té kes -
sé gi te rü le té rõl

3/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé ge szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl szó ló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ uta sí tás mó do sí tá sá ról

4/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tás a köz ér de kû ada tok szol -
gál ta tá sá ról

Ka to nai fõ ügyé szi uta sí tá sok és in téz ke dé sek

1/1991. ka to nai fõ ügyé szi uta sí tás a ka to nai ügyész sé -
gek je len té si kö te le zett sé gé nek rendjérõl

Mód.: 1/2002. (ÜK. 3.) KF int.

1/1994. KF in téz ke dés az in for má ci ós rend szer mû köd -
te té sé rõl

Mód.: 1/2003. KF int.

1/1997. KF in téz ke dés a gaz dál ko dá si jog kö rök meg ha -
tá ro zá sá ról és a fel ada tok végrehajtásáról

Mód.: 1/2000. KF int.

1/2000. KF in téz ke dés a gaz dál ko dá si jog kö rök meg ha -
tá ro zá sá ról és a fel ada tok vég re haj tá sá ról szó ló 1/1997.
ka to nai fõ ügyé szi intézkedés kiegészítésére

1/2002. (ÜK. 3.) KF in téz ke dés a ka to nai ügyész sé gek
je len té si kö te le zett sé gé nek rend jé rõl szó ló 1/1991. ka to nai 
fõ ügyé szi uta sí tás módosításáról

2/2002. KF in téz ke dés ha di (gya kor ló) ru há zat tal va ló
el lá tás ra

1/2003. (ÜK. 12.) KF in téz ke dés az in for má ci ós rend -
szer mû köd te té sé rõl szó ló 1/1994. ka to nai fõ ügyé szi in -
téz ke dés módosításáról

Leg fõbb ügyé szi kör le ve lek

301/1987. Legf. Ü. kör le vél a köz le ke dé si ügyé szi szak -
fel ada tok el lá tá sá nak jog al kal ma zá si kérdéseirõl

302/1990. Legf. Ü. kör le vél a köz le ke dé si ügyé szi szak -
fel ada tok el lá tá sá nak jog al kal ma zá si kér dé se i rõl szó ló
301/1987. Legf. Ü. kör le vél módosításáról

301/1992. Legf. Ü. kör le vél az el hunyt ügyész sé gi dol -
go zó kat meg il le tõ tisz te let adás ról

1/1995. LÜ kör le vél a ta ka ré kos sá got szol gá ló fon to -
sabb in téz ke dé sek rõl

1/2001. (ÜK. 11.) LÜ kör le vél a jog sza bály ter ve ze tek
vé le mé nye zé sé rõl

1/2002. (ÜK. 2.) LÜ kör le vél az ál ta lá nos, a szak ági és a 
cél vizs gá la tok ról

2/2002. (ÜK. 3.) LÜ kör le vél a leg fõbb ügyész szá má ra
tör té nõ je len tés té te li kö te le zett ség rõl

1/2003. (ÜK. 8.) LÜ kör le vél az ügyész ség kör nye zet -
vé del mi te vé keny sé gé rõl
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2/2003. (ÜK. 12.) LÜ kör le vél a leg fõbb ügyész szá má -
ra tör té nõ je len tés té te li kö te le zett ség rõl szó ló 2/2002.
(ÜK. 12.) LÜ kör le vél mó do sí tá sá ról

 
1/2004. (ÜK. 5.) LÜ kör le vél az ügyész sé gi al kal ma zot -

tak mun ka idõt érin tõ ok ta tói (vizs gáz ta tói) te vé keny sé gé -
rõl

Leg fõbb ügyész he lyet te si kör le ve lek

3001/1989. Legf. Ü. h. kör le vél az egye sü lé si jog ról
szó ló 1989. évi II. tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos
ügyé szi feladatokról

3002/1989. Legf. Ü. h. kör le vél a gyü le ke zé si jog ról
szó ló 1989. évi III. tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos
ügyé szi feladatokról

3001/1990. Legf. Ü. h. kör le vél az ál ta lá nos fel ügye le ti
és pol gá ri jo gi ügyé szi te vé keny ség idõ sze rû feladatairól

1/1997. (ÜK. 4.) LÜ h. kör le vél az ügyé szek per in dí tá si
jo go sult sá gá ról a kör nye zet- és ter mé szet vé del mi
ügyekben

2/1998. (ÜK. 7.) LÜ h. kör le vél a bün te tõ el já rás so rán
adan dó tá jé koz ta tás ról

2/1999. (ÜK. 8–9.) LÜ h. kör le vél a bün te tõ bí ró sá gi el -
já rás ban foly ta tan dó jog hát rány-in dít vá nyo zá si és fel leb -
be zé si gya kor lat egyes kérdéseirõl

1/2000. (ÜK. 4.) LÜ h. kör le vél a bûn ügyi nyil ván tar -
tás sal kap cso la tos adat köz lés tel je sí té sé vel, va la mint a
nyil ván tar tás tör vé nyes sé gi fel ügye le té nek el lá tá sá val
összefüggõ ügyészi feladatokról

3/2000. (ÜK. 12.) LÜ h. kör le vél a kín zás és az em ber te -
len vagy meg alá zó bün te té sek vagy bá nás mód meg elõ zé -
sé re lét re ho zott Eu ró pai Bi zott ság ügyész ség re vo nat ko zó
aján lá sa i nak végrehajtása tárgyában

2/2003. (ÜK. 7.) LÜ h. kör le vél a bûn ügyi nyil ván tar -
tás sal kap cso la tos adat köz lés tel je sí té sé vel, va la mint a
nyil ván tar tás tör vé nyes sé gi fel ügye le té nek el lá tá sá val
össze füg gõ ügyé szi fel ada tok ról szó ló 1/2000. (ÜK. 4.)
LÜ h. körlevél módosításáról

3/2003. (ÜK. 8.) LÜ h. kör le vél egyes irá nyí tó in téz ke -
dé sek fe lül vizs gá la tá ról

4/2003. (ÜK. 10.) LÜ h. kör le vél a bün te tés-vég re haj tá -
si in té zet ben és a rend õr sé gi fog dá ban be kö vet ke zett rend -
kí vü li ese mé nyek kel kap cso la tos je len tés té te li
kötelezettségrõl

5/2003. (ÜK. 12.) LÜ h. kör le vél a bün te tõ el já rás so rán
adan dó tá jé koz ta tás ról szó ló 2/1998. (ÜK. 7.) LÜ h. kör le -
vél mó do sí tá sá ról

1/2005. (ÜK. 7.) LÜ h. kör le vél a kín zás és az em ber te -
len vagy meg alá zó bün te té sek vagy bá nás mód meg elõ zé -
sé re lét re ho zott Eu ró pai Bi zott ság ügyész ség re vo nat ko zó
aján lá sa i nak vég re haj tá sa tár gyá ban ki adott 3/2000. (ÜK.
12.) LÜ h. körlevél módosításáról

2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. kör le vél a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
2004. évi CXL. tör vény egyes ren del ke zé se i nek
alkalmazásáról

3/2005. (ÜK. 2006/1.) LÜ h. kör le vél a köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 
2004. évi CXL. tör vény egyes ren del ke zé se i nek al kal ma -
zá sá ról szó ló 2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. körlevél
módosításáról

Fõ osz tály ve ze tõ ügyé szi és fõ osz tály ve ze tõi uta sí tá sok

1/1981. (ka to nai) fõ ov. uta sí tás a ka to nai ügyész sé gek
ügy vi te li sza bály za tá ról

1/1982. (ka to nai) fõ ov. uta sí tás az ügy vi te li iro da rend -
jé rõl

1201/1982. fõ ov. uta sí tás az ál ta lá nos fel ügye le ti és pol -
gá ri jo gi te rü let fe le lõ si és szak inst ruk to ri te vé keny ség irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és módszereirõl

1101/1983. fõ ov. uta sí tás az elõ ze tes le tar tóz ta tás bün -
te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben va ló vég re haj tá sá nak
egyes kérdéseirõl

1304/1988. fõ ov. uta sí tás a Leg fõbb Ügyész ség Szá mí -
tó gép köz pont ja rak tá rá nak nyil ván tar tá si rend jé rõl és az
az zal össze füg gõ egyes szabályokról

1501/1992. fõ ov. uta sí tás a bér szám fej tés, a bér fi ze tés
rend jé rõl és az azok hoz kap cso ló dó adat szol gál ta tás ról

1708/1992. fõ ov. uta sí tás a bün te tõ jo gi szak te rü let ügy -
vi te li rendjérõl

1101/1993. fõ ov. uta sí tás az elõ ze tes le tar tóz ta tás bün -
te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben va ló vég re haj tá sá nak
egyes kér dé se i rõl szó ló 1101/1983. fõ ov. utasítás
módosításáról

1102/1993. fõ ov. uta sí tás a le vél tá ri ira tok fel hasz ná lá -
sá ról
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1705/1993. fõ ov. uta sí tás a bün te tõ jo gi szak te rü let ügy -
vi te li rend jé rõl szó ló 1708/1992. fõ ov. uta sí tás mó do sí tá -
sá ról, il let ve kiegészítésérõl

Fõ osz tály ve ze tõ ügyé szi és fõ osz tály ve ze tõi
kör le ve lek

1/1994. (ÜK. 10.) fõ ov. kör le vél a 9/1994. (ÜK. 10.) LÜ 
uta sí tás vég re haj tá sá val kap cso la tos ügy vi te li kérdésekrõl

1/1995. (ÜK. 1.) fõ ov. kör le vél a 2/1995. (ÜK. 1.) LÜ
uta sí tás vég re haj tá sá ról

2/1995. fõ ov. kör le vél az egy sé ges rend õr sé gi és
ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ka* sza bá lya i nak
módosításáról

3/1995. (ÜK. 2.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

4/1995. (ÜK. 2.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ jo gi szak te rü -
let ügy vi te li rend jé nek módosításáról

5/1995. (ÜK. 3.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ jo gi szak te rü -
let ügy vi te li rend jé nek mó do sí tá sá ról és kiegészítésérõl

7/1995. (ÜK. 8-9.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i -
nak mó do sí tá sá ról

2/1996. (ÜK. 2.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

4/1996. (ÜK. 8.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

1/1997. (ÜK. 2.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

3/1997. (ÜK. 11.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i -
nak mó do sí tá sá ról

5/1997. (ÜK. 12.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i -
nak mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl 

6/1997. (ÜK. 12.) fõ ov. kör le vél a non pro fit szer ve ze -
tek szá mí tó gé pes nyil ván tar tá si rendszerérõl

1/1998. (ÜK. 4.) fõ ov. kör le vél az ügy vi te li gya kor lat
mó do sí tá sá ról

2/1998. (ÜK. 7.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

* a to váb bi ak ban: ERÜBS.

3/1998. (ÜK. 7.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ bí ró ság elõt ti
ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci -
ós rend sze re ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

1/1999. (ÜK. 3.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

2/1999. (ÜK. 4.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ bí ró ság elõt ti
ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci -
ós rend sze re ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

3/1999. (ÜK. 5.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
ki egé szí té sé rõl

4/1999. (ÜK. 5.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ bí ró ság elõt ti
ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci -
ós rend sze re ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról 

5/1999. (ÜK. 5.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ jo gi szak te rü -
let szá mí tó gé pes ügy vi te li rend sze re sza bá lya i nak ki egé -
szí té sé rõl

6/1999. (ÜK. 5.) fõ ov. kör le vél a 2/1995. (ÜK. 1.) LÜ
uta sí tás vég re haj tá sá ról szó ló 1/1995. (ÜK. 1.) fõ osz tály -
ve ze tõi kör le vél mó do sí tá sá ról

8/1999. (ÜK. 7.) fõ ov. kör le vél a szá mí tó gé pes ügyész -
sé gi igaz ga tá si ügy vi tel sza bá lya i nak ki egé szí té sé rõl

10/1999. (ÜK. 11.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i -
nak mó do sí tá sá ról

12/1999. (ÜK. 2000/1.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza -
bá lya i nak mó do sí tá sá ról

1/2000. (ÜK. 1.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

2/2000. (ÜK. 1.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

4/2000. (ÜK. 2.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ jo gi szak te rü -
let ügy vi te li rend jé rõl szó ló – több ször mó do sí tott –
1708/1992. fõ osz tály ve ze tõi uta sí tás mó do sí tá sá ról és ki -
egé szí té sé rõl 

5/2000. (ÜK. 2.) fõ ov. kör le vél a Ma gyar Köz tár sa ság
Ügyész sé ge Bün te tõ jo gi Szak te rü let Össze sí tett Ügy vi te li
Adat ál lo má nya mû kö dé sé nek egyes kér dé se i rõl

6/2000. (ÜK. 4.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról
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7/2000. (ÜK. 4.) fõ ov. kör le vél a vád kép vi se le ti (V) lap
ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

1/2001. (ÜK. 1.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

2/2001. (ÜK. 2.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ bí ró ság elõt ti
ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci -
ós rend sze re ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

3/2001. (ÜK. 3.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ jo gi szak te rü -
let szá mí tó gé pes ügy vi te li rend sze re sza bá lya i nak ki egé -
szí té sé rõl

4/2001. (ÜK. 4.) fõ ov. kör le vél az ügyész sé gi szerv kó -
dok mó do sí tá sá ról

5/2001. (ÜK. 7.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

6/2001. (ÜK. 8.) fõ ov. kör le vél az or szá gos ügyész sé gi
te le kom mu ni ká ci ós és adat át vi te li rend szer mû kö dé sé nek
kor lá to zá sá ról

7/2001. (ÜK. 9.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

8/2001. (ÜK. 9.) fõ ov. kör le vél a vád kép vi se le ti (V) lap
ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

9/2001. (ÜK. 11.) fõ ov. kör le vél az elõ ze tes le tar tóz ta -
tás sal kap cso la tos vád kép vi se le ti te vé keny ség egyes kér -
dé se i rõl

1/2002. (ÜK. 3.) fõ ov. kör le vél a Bel ügy mi nisz té ri um
nyílt adat bá zi sa i nak az ügyész sé gi PRAETOR NET há ló -
za ton tör té nõ el éré si sza bá lya i ról

2/2002. (ÜK. 4.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

3/2002. (ÜK. 4.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ bí ró ság elõt ti
ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci -
ós rend sze re ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

4/2002. (ÜK. 7.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ jo gi szak te rü -
let ügy vi te li rend jé rõl szó ló 1708/1992. fõ ov. uta sí tás ki -
egé szí té sé rõl

5/2002. (ÜK. 7.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ bí ró ság elõt ti
ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci -
ós rend sze re ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

6/2002. (ÜK. 8.) fõ ov. kör le vél az ügyész sé gi al kal ma -
zot tak szol gá la ti iga zol vá nyá nak ki ál lí tá sá val és ke ze lé sé -
vel kap cso la tos el já rás ról

7/2002. (ÜK. 12.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i -
nak mó do sí tá sá ról

8/2002. (ÜK. 12.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ bí ró ság elõt ti
ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci -
ós rend sze re ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

1/2003. (ÜK. 2.) fõ ov. kör le vél a „la kás maf fia” ügyek
fi gye lem mel kí sé ré sé rõl

2/2003. (ÜK. 2.) fõ ov. kör le vél a fel lebb vi te li fõ ügyész -
sé gek lét re ho zá sá val és mû kö dé sé vel kap cso la tos ren del -
ke zé sek rõl, va la mint egyes fõ osz tály ve ze tõi uta sí tá sok és
kör le ve lek mó do sí tá sá ról 

3/2003. (ÜK. 3.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

4/2003. (ÜK. 3.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ bí ró ság elõt ti
ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci -
ós rend sze re ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

7/2003. (ÜK. 7.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

8/2003. (ÜK. 8.) fõ ov. kör le vél az ügy vi te li gya kor lat
mó do sí tá sá ról szó ló 1/1998. (ÜK. 4.) fõ ov. kör le vél
vissza vo ná sá ról

9/2003. (ÜK. 8.) fõ ov. kör le vél az elõ ze tes le tar tóz ta tás
bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek ben va ló vég re haj tá sá nak
egyes kér dé se i rõl szó ló 1101/1983. fõ ov. uta sí tás mó do sí -
tá sá ról

11/2003. (ÜK. 12.) fõ ov. kör le vél a szá mí tó gé pes igaz -
ga tá si ügy vi tel sza bá lya i ról

1/2004. (ÜK. 2.) fõ ov. kör le vél az ügyész sé gi al kal ma -
zot tak 2004. évi va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gé -
rõl

2/2004. (ÜK. 3.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

3/2004. (ÜK. 3.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ bí ró ság elõt ti
ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci -
ós rend sze re ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

4/2004. (ÜK. 4.) fõ ov. kör le vél a gaz da sá gi ügy vi tel
sza bá lya i ról
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5/2004. (ÜK. 5.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i nak 
mó do sí tá sá ról

6/2004. (ÜK. 5.) fõ ov. kör le vél a bün te tõ bí ró ság elõt ti
ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci -
ós rend sze re ki töl té si sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

7/2004. (ÜK. 6.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i -
nak, va la mint a bün te tõ bí ró ság elõt ti ügyé szi te vé keny ség
szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci ós rend sze re ki töl té si
sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

8/2004. (ÜK. 6.) fõ ov. kör le vél a Nem zet biz ton sá gi Hi -
va tal ál tal ob jek tum vé de lem cí mén nem ha tás kö ré be tar to -
zó bûn cse lek mé nyek re foly ta tott tit kos in for má ció gyûj tés
ada ta i nak bün te tõ el já rás ban tör té nõ fel hasz ná lá sá ról

9/2004. (ÜK. 6.) fõ ov. kör le vél a fan tom cé gek kel kap -
cso la tos adat szol gál ta tás egyes kér dé se i rõl szó ló 7/1999.
(ÜK. 6.) fõ ov. kör le vél vissza vo ná sá ról

10/2004. (ÜK. 10.) fõ ov. kör le vél az ERÜBS sza bá lya i -
nak, va la mint a bün te tõ bí ró ság elõt ti ügyé szi te vé keny ség
szá mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci ós rend sze re ki töl té si
sza bá lya i nak mó do sí tá sá ról

11/2004. (ÜK. 2005/1.) fõ ov. kör le vél az új vád kép vi se -
le ti la pok be ve ze té sé rõl

1/2005. (ÜK. 2.) fõ ov. kör le vél az adó el len õr zés so rán a 
vál lal ko zá si te vé keny ség gel össze füg gés be hoz ha tó hely -
szín, he lyi ség és gép jár mû át vizs gá lá sá ról, va la mint a
hely szí nen ta lált gép jár mû ra ko má nyá nak el len õr zé sé rõl
ren del ke zõ adó ha tó sá gi ha tá ro zat ügyé szi jó vá ha gyá sá ról

2/2005. (ÜK. 2.) együt tes fõ ov. kör le vél a ma gán jo gi és
köz igaz ga tá si jo gi szak ág szá mí tás tech ni kai bá zi sú ügy vi -
te li rend jé rõl

3/2005. (ÜK. 3.) együt tes fõ ov. kör le vél az egy sé ges
rend õr sé gi és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ka sza bá lya i nak, 
va la mint a bün te tõ bí ró ság elõt ti ügyé szi te vé keny ség szá -
mí tás tech ni kai bá zi sú in for má ci ós rend sze re ki töl té si sza -
bá lya i nak mó do sí tá sá ról

4/2005. (ÜK. 8.) fõ ov. kör le vél az Össze sí tett Adat ál lo -
mány (PRAETOR PRAXIS) in for má ci ós rend szer hoz zá -
fé ré si jo go sult sá ga i ról

5/2005. (ÜK. 9.) fõ ov. kör le vél az egy sé ges rend õr sé gi
és ügyész sé gi bûn ügyi sta tisz ti ka sza bá lya i nak, va la mint a 
bün te tõ bí ró ság elõt ti ügyé szi te vé keny ség szá mí tás tech ni -
kai bá zi sú in for má ci ós rend sze re ki töl té si sza bá lya i nak
mó do sí tá sá ról

6/2005. (ÜK. 11.) fõ ov. kör le vél a köz igaz ga tá si ha tó sá -
gi el já rás ban foly ta tott hely szí ni szem le meg tar tá sá nak
ügyé szi jó vá ha gyá sá ról

Fõ osz tály ve ze tõ ügyé szi és fõ osz tály ve ze tõi
irány mu ta tá sok és ál lás fog la lá sok*

5302/1987. fõ ov. ir. és áfl. az ERÜBS mó do sí tá sa tár -
gyá ban

5301/1988. fõ ov. ir. és áfl. az ERÜBS tár gyá ban

5301/1989. fõ ov. ir. és áfl. az ERÜBS tár gyá ban

5303/1989. fõ ov. ir. és áfl. az ERÜBS mó do sí tá sá ról

5301/1990. fõ ov. ir. és áfl. az ERÜBS ki töl té si sza bá -
lya i nak mó do sí tá sá ról

5302/1990. fõ ov. ir. és áfl. az ERÜBS mó do sí tá sá ról

5701/1991. fõ ov. ir. és áfl. az ERÜBS ki egé szí té sé rõl és 
mó do sí tá sá ról

5701/1992. fõ ov. ir. az ERÜBS ki töl té si sza bá lya i nak
mó do sí tá sá ról

5702/1992. fõ ov. ir. az ERÜBS sza bá lya i nak mó do sí tá -
sá ról

5701/1993. fõ ov. ir. az ERÜBS sza bá lya i nak mó do sí tá -
sá ról

5702/1994. fõ ov. ir. az ERÜBS sza bá lya i nak mó do sí tá -
sá ról

* A jegy zék nem érin ti a jog al kal ma zás egy sé gé nek ér vé nye sí té se ér de ké -
ben egyes jog sza bá lyok, il let ve bûn cse lek mé nyek ér tel me zé sé hez ki adott
„ese ti” ál lás fog la lá sok ér vé nyét.
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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 Leg fõbb Ügyész ség Nem zet kö zi Kép vi se le ti Ön ál ló
Osz tá lyá ra leg fõbb ügyész sé gi ügyészi,

– a Ba jai Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági
ügyészi,

– a Mis kol ci Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági
ügyé szi és

– a Pé csi Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági
ügyészi

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 Leg fõbb Ügyész ség Nem zet kö zi Kép vi se le ti Ön ál ló
Osz tá lyá ra a leg fõbb ügyész sé gi ügyé szi ál lás hely re az az
ügyész, ügyész sé gi tit kár pá lyáz hat, aki leg alább két ide -
gen nyelv bõl ál la mi lag el is mert nyelv vizs gá val ren del ke -
zik. A ki ne ve zés to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá zó nem zet -
kö zi kap cso la tok ban szer zett jár tas ság gal ren del kez zen.
Elõnyt je lent, ha a je lölt kül föl di igaz ság ügyi szer ve zet nél
ta pasz ta lat ra tett szert.

A Ba jai, a Mis kol ci és a Pé csi Vá ro si Ügyész ség bün te -
tõ jo gi szak ági ügyé szi ál lás he lye i re tör té nõ ki ne ve zés fel -
té te le, hogy a pá lyá zók ügyész sé gi tit ká ri gya kor lat tal ren -
del kez ze nek.

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 fel té te lek -
tõl füg gõ en – há rom év re vagy ha tá ro zat lan idõ re ne ve -
zi 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
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 sa ját hon lap ján köz zé te szi az ál ta la ki írt pá lyá -
za tok szak mai le írá sát, azok ered mé nye it és in do ko lá su -
kat.

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 tar tal maz.

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 Leg fõbb Ügyész ség Nem zet kö zi Kép vi se le ti Ön ál ló

Osz tá lya leg fõbb ügyész sé gi ügyé szi ál lás he lye ese té ben a 
Leg fõbb Ügyész ség Sze mély ügyi, To vább kép zé si és Igaz -
ga tá si Fõ osz tá lyá ra (1055 Bu da pest, Mar kó u. 16.) 2006.
feb ru ár 20-án 15 órá ig,

– a Ba jai Vá ro si Ügyész ség bün te tõ jo gi szak ági ügyé szi 
ál lás he lye ese té ben a Bács-Kis kun Me gyei Fõ ügyész ség re 
(6000 Kecs ke mét, Rá kó czi út 7.) 2006. feb ru ár 20-án
15 órá ig,

– a Mis kol ci Vá ro si Ügyész ség bün te tõ jo gi szak ági
ügyé szi ál lás he lye ese té ben a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me -
gyei Fõ ügyész ség re (3524 Mis kolc, Dó zsa Gy. út 5–7.)
2006. feb ru ár 20-án 15 órá ig és

– a Pé csi Vá ro si Ügyész ség bün te tõ jo gi szak ági ügyé szi 
ál lás he lye ese té ben a Ba ra nya Me gyei Fõ ügyész ség re
(7623 Pécs, Jó kai u. 26.) 2006. feb ru ár 20-án 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 be lül ér te sít jük.

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

2006

TÁJÉKOZTATÓ

Az állami közszolgálat presztízsének növelése, valamint a közhivatalnoki kar egységes szellemisé-
gének kialakítása és ezáltal az államhatalmi, a kormányzati és az önkormányzati szolgálatban fog-
lalkoztatottak megismertetése érdekében – az 1945 elõtti hagyományokat folytatva – a Miniszterel-
nöki Hivatal és a Belügyminisztérium munkatársaiból álló, a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
létrehozott Lexikonszerkesztõ Bizottság közremûködésével 2006-ban is megjelenik a Magyar
Közigazgatási Lexikon.

Az – immáron negyedik alkalommal – megjelenõ almanach egységes szempontok alapján mutatja
be az állami és önkormányzati közigazgatási szerveknél foglalkoztatott tisztviselõknek, a közigaz-
gatás oktatását és a közigazgatás-tudomány mûvelését végzõ intézmények munkatársainak, továb-
bá a közigazgatási szakmai és érdek-képviseleti szervek tisztségviselõinek – a személyiségi jogok
tiszteletben tartása, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett – önként szolgáltatott
fõbb adatait.
A Lexikon a személyi, képzési és foglalkoztatási adatok mellett tartalmazza a munkahelyi elérhetõ-
ségre vonatkozó adatokat is, amellyel a közszolgálati vezetõk és szakértõk intézményes kapcsolat-
tartásának módját kívánjuk megkönnyíteni.
A kiadvány tartalmazza az állami és önkormányzati szervek cím- és elérhetõségi adatait, a közigaz-
gatásra vonatkozó legfontosabb törvények hatályos szövegét.

Mindezekre figyelemmel kérjük, hogy – amennyiben a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 címû
kiadványban szerepeltetni kívánja adatait – a névcikk elkészítéséhez az adatlapot kitölteni és a nyi-
latkozattal (esetleges megrendelõvel) együtt a Lexikonszerkesztõ Bizottságnak

2006. február 15-ig

(Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Budapest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) visszaküldeni szíves-
kedjen. Az adatlap beazonosítható e-mail címen visszaküldhetõ a vago.erika@meh.hu címre is.

A Szerkesztõbizottság
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Nyilv. szám: ������� ������

ADATLAP*

a Magyar Közigazgatási Lexikon 2006 életrajzi névcikkének
szerkesztéséhez és közzétételéhez

1. Név:................................................................................................................................................

2. Jelenlegi beosztása:........................................................................................................................

3. Beosztásba helyezés kelte:.............................................................................................................

4. Jelenlegi munkahelyének neve: .....................................................................................................

5. Munkahelye címe:.......................................................................................................����

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

6. Hivatali telefonszáma: ................................... Hivatali faxszáma: ................................................

7. (I.:) Iskolai végzettsége és szakképesítése:....................................................................................

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

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

(Sz.:) Születési hely és idõ:.................................................................................................................

8. (Ny.:). Idegennyelv-ismerete: ........................................................................................................

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

9. (Mh.:) Korábbi munkahelyek, beosztások felsorolása, a beosztás ideje: ......................................

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

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

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

10. (Mb.:) Egyéb hivatalos megbízatása: ..........................................................................................

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

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

11. (Tu.:) Tudományos fokozata, oktatási tevékenysége, legfontosabb szakmai publikációi: ..........

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

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

12. (Ti.:) Társadalmi megbízatása, tisztségei: ....................................................................................

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

13. (Ki.:) Kitüntetések, díjak, elismerések: ........................................................................................

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

* Az adatlap sokszorosítható!
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14. (Cs.:) Családi állapota, házastársa adatai: ....................................................................................

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

15. (Gy.): Gyermeke: ..........................................................................................................................

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

16. (Szü.:) Szülei: ...............................................................................................................................

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

17. (E.:) Egyéb közlendõk: .................................................................................................................

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

Az adatlapot írógéppel vagy számítógéppel kérjük kitölteni, kézzel kitöltött adatlapot nem áll
módunkban elfogadni. Azoknál a pontoknál, amelyekre nem kíván választ adni, kérjük a válasz
helyét kihúzni. A Lexikonban való közzétételhez legalább az 1–6. pontok kitöltése szükséges.
Amennyiben az adatlap rovatai nem elégségesek válaszaihoz, kérjük, hogy a pontok megjelölésével
külön lapot szíveskedjen hozzátûzni az adatlaphoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A 2–3. ponthoz: Azt a jelenlegi hivatali beosztást, közigazgatási tisztséget, vezetõi megbízatást
– a tisztség kezdõ idõpontjával – írja be, amely a Lexikonban való szereplést meg-
alapozza.

A 4. ponthoz: A közigazgatással összefüggõ tisztsége szerinti foglalkoztató szerv feltüntetését
kérjük akkor is, ha az jogi értelemben nem minõsül munkáltatónak.

Az 5. ponthoz: A jelenlegi munkáltató pontos címét (irányítószámmal, székhellyel, utcanévvel és
házszámmal) kérjük megadni.

A 6. ponthoz: Kérjük a körzetszámot is feltüntetni.
A 7. (I.:) ponthoz: Az általános, közép- és felsõfokú intézmény nevét és az iskolai végzettség meg-

szerzésének idõpontját (évszámmal) kérjük feltüntetni. A másoddiplomát, szak-
képesítést és felsõfokú szaktanfolyami végzettséget is kérjük feltüntetni az év-
számmal együtt.

A 8. (Ny.:) ponthoz: Középfokú és felsõfokú nyelvvizsga, illetõleg társalgási szintû idegennyelv-isme-
ret esetén kérjük kitölteni.

A 9. (Mh.:). ponthoz: Szakmai életútja szempontjából meghatározó korábbi munkahelyei megnevezését
(évszámmal) és korábbi beosztásainak megjelölését kérjük.

A 10. (Mb.:) ponthoz: Jelenlegi hivatalos megbízatásait (pl.: országgyûlési vagy önkormányzati képvi-
selõ, bizottsági tag, állami vizsgabizottsági tagság stb.) is kérjük feltüntetni.

A 11. (Tu.:). ponthoz: Egyetemi doktori, kandidátusi, akadémiai nagydoktori stb. címek feltüntetését
(évszámmal), az oktatási intézmény nevét és az elõadott tantárgy megjelölését, va-
lamint a szakmai publikációk témakörének megjelölését kérjük.

A 13. (Ki.:) ponthoz: Az állami kitüntetések, a hivatalos és szakmai díjak, állami és társadalmi elismeré-
sek megjelölését kérjük az adományozási évszámmal együtt.

A 14–16. (Cs., Gy., Szü.) ponthoz: Családi állapotára, házastársa és gyermekei, valamint szülei nevére, foglalkozásá-
ra vonatkozó adatokat kérjük.

A 17. (E.:). ponthoz: A szakmai életútja szempontjából meghatározó egyéb adatokat kérjük feltüntetni
(pl.: tartós külföldi tanulmányút, ösztöndíj, másodállás, mellékfoglalkozás, gazda-
sági társaságban viselt felügyelõbizottsági vagy igazgatósági tagsági tisztség stb.).

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

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

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

....................................................
adatszolgáltató

A kitöltött adatlapot kérjük a Lexikonszerkesztõ Bizottság (Miniszterelnöki Hivatal, 1357 Buda-
pest, Pf. 2., fax: 441–4743, 269–2090) részére

2006. február 15-ig

megküldeni.

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

MEGRENDELÕ

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

Név: ......................................................................................

Postacím: ..............................................................................

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

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

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

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft.

Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár utca sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás



ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrend-
del, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változat-
lanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénz-
ügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati prob-
lémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a meg-
újuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazda-
sági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos ku-
tatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.

A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................

címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................

bankszámlaszáma: .............................................................................................................

ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

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

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.). A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest 62., Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható, illetve megrendelhetõ a kiadó (Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. sz. alatti) közlönyboltjában (tele-
fon/fax: 267-2780), vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.:
321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 5796 Ft áfával. Egy példány ára: 575 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419–1091

Formakészítés: SPRINT Kft.
06.0270 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-
helyettes.

KÖNYVISMERTETÕ

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

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

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

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

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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