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SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések, elõléptetések
A legfõbb ügyész kinevezte
dr. Hegedûs Antal ezredes mb. vezetõ ügyészt vezetõ
ügyésszé a Budapesti Katonai Ügyészségen; egyidejûleg a
Magyar Köztársaság elnöke dandártábornokká nevezte ki,
dr. Lele András alezredes mb. vezetõ ügyészt vezetõ
ügyésszé a Szegedi Katonai Ügyészségen; egyidejûleg a
honvédelmi miniszter ezredessé léptette elõ,
Vogel Lászlóné dr. címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, mb. Pest megyei fõügyész-helyettest szolgálati helyén a magánjogi és közigazgatási jogi szakágat irányító
fõügyész-helyettessé;
dr. Pintér István Szolnoki Városi Ügyészségen szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyészt szolgálati helyén vezetõ-helyettes ügyésszé;
dr. Keller György Károly Nyíregyházi Városi Ügyészségen szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyészt szolgálati
helyén csoportvezetõ ügyésszé;
dr. Gyõri György, dr. Kerényi Kriszta Júlia, dr. Péceli
Ádám, dr. Pózna Viktória, dr. Reisz Mónika, dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra, dr. Tóth-Juhász Zsuzsanna, dr.
Varga Gergely, dr. Vígh Attila budapesti kerületi ügyészségi titkárokat budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Nemesánszky Gábort a Székesfehérvári Városi
Ügyészséghez ügyésszé;
dr. Hangay Melinda gyöngyösi városi ügyészségi fogalmazót szolgálati helyén ügyészségi titkárrá;
dr. Andréka Zoltán Pált, dr. Barna Károlyt, dr. Máté
Angélát, dr. Simon Richárdot, dr. Sipka Juditot, dr. Tóth
Zsanettet, dr. Vörös Erikát budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Rádó Zsófiát a Kazincbarcikai,
dr. Székely György Lászlót a Miskolci,
dr. Kovács Ditta Piroskát a Hódmezõvásárhelyi,
dr. Bakai Katalint a Dunaújvárosi,
dr. Reszler Balázs Jánost a Székesfehérvári,
dr. Erhardt Attilát a Soproni,
dr. Arató Gábort, dr. Bana Dávidot a Szolnoki,
dr. Burus Renátát a Tatabányai,
dr. Kereszthegyi Diánát a Kaposvári,
dr. Jeney Ferencet a Vásárosnaményi,
dr. Kalla Rékát a Nyíregyházi,
dr. Szarka Anitát a Fehérgyarmati,
dr. Kovács Pétert a Paksi,
dr. Páli Péter Józsefet a Tamási Városi Ügyészséghez
fogalmazóvá.

Áthelyezések
A legfõbb ügyész áthelyezte
dr. Fazekas Géza Békés megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyészt a Központi Nyomozó Fõügyészséghez fõügyészségi ügyészi munkakörbe.

A Baranya megyei fõügyész áthelyezte
Waldné dr. Katona Gabriella pécsi városi ügyészségi
ügyészt a Komlói Városi Ügyészséghez.

A Veszprém megyei fõügyész áthelyezte
dr. Orbándi Zita pápai városi ügyészségi fogalmazót a
Veszprémi Városi Ügyészséghez.

Megbízás

A legfõbb ügyész megbízta

dr. Fejes Zoltánné fõvárosi fõügyészségi ügyészt szolgálati helyén a csoportvezetõ ügyészi feladatok
ellátásával.

Kirendelés, megbízás

A legfõbb ügyész kirendelte

dr. Szalóki Zoltán fõvárosi fõügyészségi ügyészt a Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészséghez és egyidejûleg megbízta a vezetõ ügyészi feladatok ellátásával.
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Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt
dr. Kozma Ildikó fõvárosi fõügyészségi ügyésznek,
dr. Gyõri Melinda budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi ügyésznek,
Egri Lászlóné dr. budakörnyéki ügyészségi ügyésznek
2007. augusztus 31. napjával,
dr. Dananay Csaba Miskolci Városi Ügyészségen szolgálatot teljesítõ fõügyészségi ügyésznek 2007. szeptember
9. napjával.

387
Igazolványok érvénytelenítése

dr. Kismartoni Szabolcs a Miskolci Nyomozó Ügyészség ügyésze eltulajdonított 012061.,
Veres Ferencné legfõbb ügyészségi tisztviselõ eltulajdonított 100880.,
Nagy György Budakörnyéki ügyészségi írnok elveszített 120988., valamint
Kárpáti Mátyás fõvárosi fõügyészségi fizikai alkalmazott eltulajdonított 130055. sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

KÖZLEMÉNYEK
Az ügyészi hivatás etikai szabályai
A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 22. §-ának (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság ügyészei, az ügyészségi titkárok, az ügyészségi
fogalmazók, az ügyészségi nyomozók és az ügyészségi
ügyintézõk munkájukban és magatartásukban az Alkotmányt és a jogszabályokat kötelesek megtartani.
A törvényben elõírtak betartásának elõsegítése, a közérdeket szolgáló független, pártatlan és szakszerû ügyészi
munka, az ügyészi hivatáshoz méltó magatartás céljából
közreadom
– az ügyészek etikai és magatartási szabályainak európai irányelveit,
– az Ügyészek Nemzetközi Egyesületének az ügyészek
szakmai felelõsségérõl, valamint az ügyészek alapvetõ jogairól és kötelességeirõl szóló alapelveit és
– az Ügyészek Országos Egyesületének az ügyészek
alapvetõ jogairól, kötelességeirõl és felelõsségérõl szóló
szabályzatát.
Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

AZ ÜGYÉSZEK ETIKAI
ÉS MAGATARTÁSI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ
EURÓPAI IRÁNYELVEK
„BUDAPESTI IRÁNYELVEK”
Elfogadta az Európai Legfõbb Ügyészek
6. Konferenciája
Budapest, 2005. május 31.
Bevezetés
1. Az ügyészek kulcsszerepet játszanak a büntetõ igazságszolgáltatásban, ezen kívül számos jogrendszerben a

törvényesség általános õreiként más területeken is – például kereskedelmi, polgári vagy közigazgatási jog –
rendelkeznek feladatokkal.
2. Szem elõtt tartva ezeket, az Európai Legfõbb Ügyészek Konferenciája úgy véli, elõ kellene mozdítani az
ügyészeknek szóló közös alapelvek meghatározását, ezért
a Konferencia – a 2005. májusában Budapesten tartott plenáris ülésén – elfogadta a következõ, az ügyészek etikai és
magatartási szabályairól szóló európai irányelveket.
3. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Rec
(2000) 19. számú, az ügyészségnek a büntetõ igazságszolgáltatás rendszerében betöltött szerepérõl szóló, egyúttal
az Európai Legfõbb Ügyészek Konferenciájának alapító
dokumentumát képezõ ajánlása szerint az ügyészség hatóság, amely a társadalom nevében és a közérdek védelmében biztosítja a törvény alkalmazását mindazokban az esetekben, amikor a törvénybe ütközõ magatartás büntetõ
szankcióval fenyegetett, szem elõtt tartva mind az egyén
jogait, mind a büntetõ igazságszolgáltatási rendszer
szükséges hatékonyságát.
4. Valamennyi büntetõ igazságszolgáltatási rendszerben az ügyészek döntenek a büntetõeljárás megindításáról
vagy folytatásáról; képviselik a vádat és jogorvoslattal élhetnek minden, vagy meghatározott bírósági határozat
ellen.
5. Az irányelveknek nincs kötelezõ ereje a különbözõ
nemzeti ügyészségekre nézve. Ugyanakkor az irányelveket az ügyészi kötelezettségek teljesítése során követendõ,
széles körben elfogadott általános elveknek kellene tekinteni, amelyek nemzeti szinten iránymutatásként szolgálhatnak etikai és hasonló kérdésekben.
6. Az irányelvek magatartási és gyakorlati elõírásokat
tartalmaznak, amelyek betartása az ügyészi szervezetben
dolgozó vagy annak nevében eljáró valamennyi ügyésztõl
elvárt.
7. Annak érdekében, hogy az ügyészek autonóm módon
és a jelen irányelvekkel összhangban teljesíthessék szakmai kötelezettségeiket, a Konferencia figyelembe veszi az
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ügyészségnek a büntetõ igazságszolgáltatás rendszerében
betöltött szerepérõl szóló Rec (2000) 19. számú ajánlás
4–10. §-aiban nyújtott garanciákat.

I. Alapvetõ kötelezettségek
Az ügyészeknek mindenkor és minden körülmények
között
– kötelezettségeiket – beleértve az intézkedés iránti kötelezettséget – a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jognak
megfelelõen kell végrehajtaniuk;
– feladataikat tisztességesen, pártatlanul, következetesen és hatékonyan kell ellátniuk;
– tiszteletben kell tartaniuk, védelmezniük és biztosítaniuk kell az emberi méltóságot és az emberi jogokat;
– figyelemmel kell lenniük arra, hogy a társadalom nevében és a köz érdekében járnak el;
– törekedniük kell a társadalom általános érdekei, valamint az egyének érdekei és jogai közötti megfelelõ egyensúly megteremtésére.

II. A hivatás gyakorlásának általános szabályai
Az ügyészeknek mindenkor ragaszkodniuk kell a legmagasabb szintû szakmai szabályokhoz és
a) mindenkor meg kell õrizniük hivatásuk tiszteletét és
méltóságát,
b) mindig a szakmai szabályok szerint kell eljárniuk,
c) mindenkor tisztességesen és megfelelõ gondosságot
tanúsítva kell eljárniuk,
d) feladataikat a tények értékelésére alapozva, a jogszabályoknak megfelelõen, bármilyen meg nem engedett befolyástól mentesen kell ellátniuk,
e) jól informáltnak és képzettnek kell lenniük, követniük kell a releváns jogi és társadalmi változásokat,
f) törekedniük kell pártatlannak és egységesnek lenni és
látszani az olyan irányelvek, általános elvek és kritériumok meghatározása, illetve közzététele során – ahogy arra
a Rec (2000) 19. számú ajánlás 36. §-a hivatkozik –, amelyek kötelezettségeik egyéni és kollektív teljesítése során
figyelembe veendõk; valamint – amennyiben szükséges –
a párbeszéd és a csoportmunka biztosítása során,
g) kötelezettségeiket tisztességesen, félelem, részrehajlás vagy elfogultság nélkül kell teljesíteniük,
h) nem befolyásolhatják õket egyéni vagy csoport érdekek, valamint a közvélemény és a média nyomása,
i) biztosítaniuk kell a törvény elõtti egyenlõséget, és tartózkodniuk kell bármiféle hátrányos megkülönböztetéstõl
nem, faj, bõrszín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb nézetek, szexuális orientáció, nemzeti vagy társadalmi származás, a nemzeti kisebbségekkel való kapcsolat, vagyoni,
születési, egészségi, fogyatékosság vagy egyéb helyzet
alapján,
j) a szolgálati titkokat meg kell õrizniük,
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k) tekintetbe kell venniük azoknak az egyéneknek a nézeteit, jogos érdekeit, magánéletét és lehetséges kapcsolatait, akikkel hivatalos minõségükben kapcsolatba kerülnek,
l) törekedniük kell annak biztosítására, hogy az egyéneket megfelelõen tájékoztassák jogaikról és jogi státuszukról, olyan mértékben, ahogy arra hatáskörrel rendelkeznek,
m) a bíróságokkal, rendõrséggel, más hatóságokkal, illetve a jogi szakma egyéb képviselõivel kapcsolatos feladatokat tisztelettel és udvariasan kell teljesíteniük,
n) a hatályos joggal összhangban segítséget kell nyújtaniuk más joghatóság alá tartozó ügyészségeknek és hatóságoknak annak érdekében, hogy a további nemzetközi
együttmûködést a lehetõ legnagyobb mértékben elõmozdítsák,
o) nem engedhetõ meg, hogy az ügyész vagy családja
személyes vagy pénzügyi érdekei, társadalmi vagy más
kapcsolatai meg nem engedett módon befolyásolják hivatali eljárását. Az ügyész nem járhat el azokban az esetekben, amelyekben õ maga, családja vagy üzlettársa személyes, magán vagy pénzügyi érdekeltséggel, illetõleg
kapcsolattal rendelkezik.

III. A büntetõeljárás során kifejtett szakmai tevékenység szabályai
Az ügyészeknek a büntetõeljárás során mindenkor
a) szem elõtt kell tartaniuk a tisztességes eljárás követelményét, az Emberi Jogok és Alapvetõ Szabadságok Védelmérõl szóló Európai Egyezmény 6. cikkében foglaltaknak és az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogának
megfelelõen,
b) feladataikat tisztességesen, pártatlanul, tárgyilagosan
és – a jogszabályok keretei között – önállóan kell
ellátniuk,
c) törekedniük kell annak biztosítására, hogy a büntetõ
igazságszolgáltatás a lehetõ leggyorsabban mûködjék,
összhangban az igazságszolgáltatás érdekeivel,
d) tiszteletben kell tartaniuk az ártatlanság vélelmének
elvét,
e) gondoskodniuk kell arról, hogy minden szükséges és
ésszerû nyomozást, illetve vizsgálatot lefolytassanak/lefolytattak a vádemelésrõl szóló vagy más olyan döntés
meghozatala elõtt, amely érintheti a tisztességes eljárás
lefolytatását,
f) figyelembe kell venniük az ügy valamennyi releváns
körülményét – ideértve azokat is, amelyek érintik a terhelt
helyzetét –, tekintet nélkül arra, hogy azok a terhelt javára
vagy terhére szólnak,
g) nem indíthatnak vagy folytathatnak eljárást, ha a pártatlan vizsgálat azt mutatja, hogy a vád megalapozatlan,
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h) a büntetõeljárás során határozottan, de tisztességesen
és a bizonyítékok által jelzett körben maradva kell
eljárniuk,
i) meg kell vizsgálniuk az elõterjesztett bizonyítékokat
abból a szempontból, hogy beszerzésükre törvényes módon került-e sor,
j) nem használhatnak fel olyan bizonyítékot, amelyrõl
alaposan feltételezik, hogy a terhelt vagy más személy emberi jogainak súlyos sérelmével, törvényellenes módon
szerezték be,
k) törekedniük kell arra, hogy az ilyen módszerek alkalmazásáért felelõs személyekkel szemben megfelelõ intézkedés megtételére kerüljön sor,
l) gondoskodniuk kell a fegyverek egyenlõsége elvének
tiszteletben tartásáról – a jogszabályoknak és a tisztességes eljárás elvének megfelelõen –, különösen a vádlott és
védõje részére történõ információ átadásakor,
m) kellõen figyelembe kell venniük a tanúk és a sértettek érdekeit,
n) segíteniük kell a bíróságot az igazságos ítélet meghozatalában,
o) döntéseiknek a rendelkezésre álló bizonyítékok pártatlan és szakmai szempontokat figyelembe vevõ értékelésén kell alapulniuk.

IV. A magánéletben tanúsított magatartás
a) A magánéletben folytatott tevékenységükkel az
ügyészek nem veszélyeztethetik az ügyészi szervezet
tényleges vagy elvárható integritását, tisztességét és
pártatlanságát.
b) Az ügyészeknek mindenkor tisztelniük és követniük
kell a jogszabályokat.
c) Az ügyészeknek úgy kell viselkedniük, hogy a hivatásukba vetett közbizalmat erõsítsék és megõrizzék.
d) Az ügyészek a hivatásuk gyakorlása során szerzett információkat nem használhatják fel sem saját, sem pedig
mások egyéni érdekeinek jogtalan elõsegítésére.
e) Az ügyészek nem fogadhatnak el semmilyen ajándékot, jutalmat, elõnyt, elõny ígéretét vagy szívességet harmadik személyektõl; ezen kívül olyan feladatokat sem teljesíthetnek, amelyek veszélyeztethetik integritásukat, tisztességüket és pártatlanságukat. 1
1
A jelen irányelvek kidolgozását különösen a következõ dokumentumok
ösztönözték:
– Az Emberi Jogok és Alapvetõ Szabadságok Védelmérõl szóló Európai
Egyezmény
– Az ügyészségnek a büntetõ igazságszolgáltatás rendszerében betöltött
szerepérõl szóló Rec (2000) 19. számú ajánlás
– A közhivatalnokok magatartási szabályairól szóló Rec (2000) 10. számú ajánlás
– Az ügyészség szerepérõl szóló irányelvek, amelyeket az Egyesült Nemzetek bûnmegelõzés és az elkövetõk kezelése tárgyában tartott 8. Kongresszusa fogadott el (Havanna, 1990. augusztus 27.–szeptember 7.)
– Egyéb jelentõs etikai vagy szakmai szabályok, amelyeket köztestületek
vagy magán és nemzetközi egyesületek javasoltak vagy fogadtak el.
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A NEMZETKÖZI ÜGYÉSZI EGYESÜLET
ETIKAI KÓDEXE
a Nemzetközi Ügyészi Egyesület által
1999. április 23-án, Amszterdamban elfogadott
és szeptember 10-én, Pekingben közzétett,
az ügyészek szakmai felelõsségérõl, az ügyészek
alapvetõ jogairól és kötelességeirõl szóló alapelvei
TEKINTETTEL a Nemzetközi Ügyészi Egyesület Alapító Okirata 2.3. pontjában lefektetett célkitûzésekre, amelyek a tisztességes, hatékony, pártatlan és eredményes
ügyészi eljárás elõmozdítását, valamint a büntetõ igazságszolgáltatás alapelveinek érvényre juttatását és magas
színvonalú mûködtetésének elõsegítését tartalmazzák;
TEKINTETTEL az Egyesült Nemzetek Szervezetének
1990. évben, Havannában a bûnmegelõzéssel és a bûnelkövetõk kezelésével foglalkozó 8. kongresszusa által elfogadott, az ügyészek szerepérõl szóló irányelveire;
FIGYELEMBE véve a nemzetek közössége által elismert és az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában deklarált, és ennek nyomán más nemzetközi egyezményekben, szerzõdésekben és intézményekben foglalt, valamennyi embert megilletõ jogokat és szabadságokat;
MINTHOGY az elvszerûen mûködõ büntetõ igazságszolgáltatási rendszer társadalmi szükséglet;
TUDATÁBAN annak, hogy a büntetõ igazságszolgáltatásban az ügyészek mellõzhetetlen szerepet töltenek be;
MINTHOGY az igazságszolgáltatási rendszerek különböznek abban a tekintetben, hogy az ügyészek a nyomozások teljesítésében milyen mértékben vesznek részt;
MINTHOGY az ügyészek diszkrecionális hatáskörének
gyakorlása súlyos felelõsséggel jár;
ÉS MINTHOGY ezen diszkrecionális ügyészi hatásköröket a lehetõségekhez képest átlátható módon, a személyi
szabadságjogokkal összhangban kell gyakorolni, érzékenyen ügyelve a bûncselekmények sértettjeinek emberi jogaira és a büntetõeljárás pártatlan és befolyástól mentes
lefolytatására;
EZÉRT a Nemzetközi Ügyészi Egyesület az ügyészi hivatás gyakorlása, az ügyészek alapvetõ jogai és kötelezettségei tekintetében a következõ alapvetõ elveket fogadja el:
1. SZAKMAI MAGATARTÁS
Az ügyészek
– hivatásuk becsületét és méltóságát mindenkor õrizzék
meg;
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– tanúsítsanak mindenkor tisztjükhöz méltó, törvénytisztelõ és a szakmai erkölcsnek megfelelõ magatartást;
– mindenkor tisztességesen és a megfelelõ gondosságot
tanúsítva járjanak el;
– õrizzék meg tájékozottságukat és tartsanak lépést a hivataluk ellátásához szükséges joganyag fejlõdésével;
– hivataluk gyakorlása során legyenek következetesek,
függetlenek és pártatlanok, s ennek látszatát is õrizzék
meg;
– védelmezzék a vádlott tisztességes bírósági eljáráshoz
való jogát, ezen belül biztosítsák, hogy a vádlottat mentõ
bizonyítékok a jog és a tisztességes bírói eljárás szabályai
alapján nyilvánosságra kerüljenek;
– hivataluk ellátása során mindenkor a közérdeket szolgálják és védelmezzék;
– tiszteljék, védelmezzék és õrizzék meg az emberi méltóság és emberi jogok egyetemes értékeit.

2. FÜGGETLENSÉG
2.1. Az ügyészi diszkrecionális jogkört, amennyiben azt
az adott jogrend biztosítja, függetlenül, politikai befolyástól mentesen kell gyakorolni.
2.2. Amennyiben nem ügyészi szervek általános vagy
egyedi utasítási jogkörrel rendelkeznek az ügyészek irányítása körében, úgy az utasításnak:
– nyilvánosnak,
– alakilag törvényes hatósági aktusnak kell lennie,
– amely összhangban áll a tényleges ügyészi függetlenséget védelmezõ egyéb irányadó rendelkezésekkel.
2.3. A nem ügyészi hatóságoknak az ügyészi eljárásokat
érintõ pozitív és törvényesen folyamatban lévõ eljárásokat
érintõ negatív utasítási joga a fenti módon gyakorolható.

3. PÁRTATLANSÁG
Az ügyészeknek a kötelezettségeiket félelem, elõnyre
való törekvés és elõítéletek nélkül kell teljesíteni. Különösen azzal, hogy:
a) feladataikat pártatlanul végzik;
b) a közérdeket szem elõtt tartva, személyi vagy osztályérdekekkel szemben, a közvélemény vagy a sajtó nyomásának nem engedve tevékenykednek;
c) tárgyszerûen járnak el;
d) valamennyi releváns körülményt figyelembe véve
járnak el, tekintet nélkül azok terhelõ vagy mentõ
jellegére;
e) a helyi jogszabályok vagy a tisztességes tárgyalás követelményeinek megfelelõen megtesznek minden tõlük
telhetõt a szükséges és ésszerû bizonyítási eljárás lefolytatása és eredményének felhasználása érdekében, tekintet
nélkül arra, hogy az a vádlott bûnösségét vagy ártatlanságát támasztja alá;
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f) mindig az igazság felderítésére törekszenek és a bíróságot segítik e cél elérésében, továbbá a jogszabályok
alapján elõsegítik a közösség, a sértett és a terhelt érdekében az igazságszolgáltatás mûködését a jog és tisztesség
követelményei szerint.

4. AZ ÜGYÉSZ SZEREPE
BÜNTETÕELJÁRÁS SORÁN
4.1. Az ügyészek feladataikat tisztességesen, következetesen és gyorsan kötelesek teljesíteni.
4.2. Az ügyészek a büntetõeljárásban aktív szerepet
töltenek be:
a) ahol erre a jog vagy joggyakorlat felhatalmazza, az
ügyész részt vesz a nyomozásban, felügyeli a rendõrség
vagy más nyomozó hatóságok munkáját, e tevékenységüket tárgyszerûen, pártatlan módon és a szakmai szabályok
betartása mellet kell gyakorolniuk;
b) a nyomozás felügyeleti tevékenysége során biztosítani kell, hogy a nyomozó hatóságok tiszteletben tartsák a
törvényes elõírásokat és az alapvetõ emberi jogokat;
c) jogi vélemény kifejtése során az ügyészek gondosan,
a pártatlanság és tárgyszerûség követelményeire tekintettel járjanak el;
d) az ügyész ügyeljen arra, hogy a nyomozás elrendelésére kizárólag elegendõ, megalapozott és törvényes bizonyíték alapján kerüljön sor, ellenkezõ esetben gondoskodjék az eljárás megszüntetésérõl;
e) az ügyész a büntetõeljárás egész tartama alatt szigorúan de tisztességesen kezelje az ügyet, mindenkor a bizonyítékokkal megalapozott tényállás szem elõtt tartásával;
f) amennyiben a helyi jog vagy jogalkalmazási gyakorlat a bírói döntések végrehajtása feletti felügyeletre vagy
más, nem bíróság elõtti ügyészi feladatok ellátására ad felhatalmazást az ügyésznek, ezeket a jogköröket mindig a
közérdek javára kell gyakorolnia.
4.3. Az ügyészek továbbá
a) tartsák meg a szolgálati titkot;
b) a helyi jogszabályok és a tisztességes tárgyalás követelményeinek megfelelõen biztosítsák a sértettek és tanúk
jogait, sérült vagy veszélyeztetett, törvényesen védelmezhetõ személyes érdekeit, törekedjenek arra, hogy õket jogaikról elõzetesen tájékoztassák, és hasonlóképp biztosítsák, hogy a sértett fél jogorvoslati lehetõségeivel
megismerkedjék;
c) a bíróságokkal és az érintett bûnüldözõ szervekkel
együtt biztosítsák a terheltek törvényes jogait;
d) a tisztességes tárgyaláshoz való jog érvényesülése érdekében, a jogszabályokban írt módon és ésszerû határidõn belül tegyék hozzáférhetõvé a vádlott számára az
ügyben felmerült terhelõ és mentõ adatokat;
e) vizsgálják meg a büntetõügyben felhasznált bizonyítékok beszerzésének a jogszerûségét;
f) amennyiben megalapozottan feltehetõ, hogy a bizonyíték jogellenes módon, így a terhelt emberi jogainak sú-
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lyos sérelme, különösen kínzás vagy kegyetlen bánásmód
eredménye útján keletkezett, azt hagyják figyelmen kívül;
g) a bizonyíték ilyen módon történõ megszerzésében
vétkes személyek ellen tegyék meg a szükséges intézkedéseket;
h) a helyi jog és a tisztességes tárgyalás követelményeinek szellemében ejtsék el a vádat vagy szüntessék meg
– feltételesen vagy anélkül – a büntetõeljárást, válasszák
az elterelés lehetõségét a formális büntetõeljárás lefolytatása helyett, különösen a fiatalkorú terheltek ügyeiben, továbbá a gyanúsítottak és a sértetek jogainak tiszteletben
tartásával más, erre alkalmas bûnügyekben.

5. EGYÜTTMÛKÖDÉS
A tisztességes és hatékony ügyészi eljárás megvalósítása érdekében az ügyészek:
a) nemzeti és nemzetközi együttmûködésre törekszenek
a rendõrségekkel, a bíróságokkal, a jogi védelmet ellátó
személyekkel és más kormányzati szervekkel;
b) a kölcsönös segítségnyújtás szellemében és a jogi
elõírásoknak megfelelõen teljesítik más államok ügyészi
szerveinek és ügyészeinek megkereséseit.

6. AZ ÜGYÉSZT MEGILLETÕ
JOGOSULTSÁGOK
Annak a célnak az elérése érdekében, hogy az ügyészek
feladataikat függetlenül, a jelen alapelvek szellemében teljesítsék, a kormányzati szervek önkényes aktusaival szemben védelmet kell biztosítani. Az ügyészeket általában
megilleti a jog, hogy:
a) hivatali feladataikat megfélemlítés, akadályoztatás,
zaklatás vagy megalapozatlan polgári, büntetõ és egyéb
felelõsségre vonás terhétõl mentesen lássák el;
b) törvényes eljárásuk miatt bekövetkezett veszélyeztetettség esetén a családjukkal együtt igényt tarthatnak a személyi biztonságot jelentõ hatósági védelemre;
c) ésszerû szolgálati feltételek között, megfelelõ, a felelõsségteljes hivatali feladatokhoz méltó és önkényesen el
nem vonható javadalmazásuk legyen;
d) a foglalkoztatási szabályok vagy a választás útján betöltött hivatal sajátosságait figyelembe véve, ésszerû tartamban meghatározott szolgálati idõ eltelte után nyugdíjra
vagy öregségi nyugdíjra legyenek jogosultak;
e) hivatalba lépésük és elõmenetelük objektív kritériumok, meghatározott szakmai feltételek teljesítése, alkalmasság, tisztesség, teljesítmény és szakmai gyakorlat
alapján legyen biztosított;
f) a hivatali eljárásuk alatt elkövetett, állítólagos helytelen magatartás miatt indított, fegyelmi felelõsségre vonást
eredményezõ eljárásban a gyors és tisztességes kivizsgálásra kerüljön sor;
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g) az ellenük indított fegyelmi eljárások során a bizonyítékokat pártatlanul mérlegeljék és tárgyszerû döntésre
kerüljön sor;
h) szabadon lépjenek szakmai egyesületekbe vagy más
szervezetekbe érdekeik védelme, szakmai gyakorlatuk fejlesztése és jogállásuk védelme érdekében; és
i) mentesüljenek a törvénysértõ, az ügyészi hivatás vagy
szakmai etika szabályaival nyilvánvalóan ellentétes utasítás teljesítésének kötelezettsége alól.

ETIKAI KÓDEX
az Ügyészek Országos Egyesületének szabályzata
az ügyészek alapvetõ jogairól, kötelességeirõl
és felelõsségérõl
Preambulum
Az ügyész a Magyar Köztársaság egyik alapvetõ jogállami pillérét, az ügyészséget képviseli. A jogállamban az
ügyészi hatáskörök mellõzhetetlenek, ezek gyakorlása általában ügydöntõ következményekkel jár. Az ügyész önként vállalt élethivatása alapján feladatkörét más személyekre irányadó jogszabályi elõírásokhoz képest általában
szigorúbb jogi és erkölcsi követelmények keretei között
teljesíti, és ezek természetes velejárói hivatásának.
Emlékezve arra, hogy történelmünk nagy egyéniségû
ügyészei a jog, az etika és a demokrácia zászlóvivõi voltak, az Ügyészek Országos Egyesülete (ÜOE) e hagyományt folytatva, etikai normáinak megfogalmazásával
kíván szolgálatot tenni a jövõnek.
Az ÜOE alapszabálya 2. §-ában foglalt célok megvalósítása érdekében – a Magyar Köztársaság Alkotmánya és
alkotmányos jogszabályai tiszteletben tartásával,
– tudatában annak, hogy a nemzetközi szervezetek vonatkozó normái, – különösen az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata, az ENSZ Bûnmegelõzéssel és az Elkövetõk
Kezelésével foglalkozó VIII. (1990. Havanna) Kongresszusán alkotott, az ügyészek szerepérõl szóló határozata és az Emberi Jogok Európai Egyezménye – fontos
szerepet tulajdonítanak az ügyésznek,
– az Ügyészek Nemzetközi Egyesületének (IAP) alapító
tagjaként, magáénak érezve annak alapokmányát és etikai
normáit,
– támaszkodva a szakmai érdekképviselet terén szerzett
tapasztalatokra és eredményekre,
Etikai Kódex elfogadásáról döntött.
I.
Az Etikai Kódex célja és hatálya
1. Az Etikai Kódex (továbbiakban: Kódex) az alapvetõ
hivatásbéli követelmények megfogalmazásával az Ügyé-
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szek Országos Egyesülete tagságának iránymutatással
szolgál.
2. A Kódex elõ kívánja segíteni az ügyészi hivatást övezõ közbizalom erõsítését, az ügyészek megbecsülését.
Megjelöli azokat az elvárásokat, amelyek védelmet nyújtanak az ügyészt ért jogtalan támadásokkal és jogellenes
intézkedésekkel szemben.
3. A Kódex azoknak az ügyészeknek a hivatali tevékenységére és a hivatás gyakorlását befolyásoló más magatartására terjed ki, akik az Ügyészek Országos Egyesületének tagjai. A Kódexben használt „ügyész” fogalmát az
ÜOE alapszabálya 4. § (1) bekezdésében írtak szerint kell
értelmezni. A Kódex hatálya kiterjed a külföldön elkövetett cselekményekre is.
4. A Kódex az elfogadásáról döntõ Közgyûlés bezárását
követõ 30. napon lép hatályba és kihirdetésérõl az ÜOE elnöke a tagozatok útján gondoskodik.

II.
Általános etikai követelmények
Az ügyész
1. az igazság felderítésére törekedve segíti a bíróságokat, más hatóságokat és szerveket a jogszabályokban meghatározott feladataik teljesítésében;
2. a ráruházott hatásköröket tárgyszerûen, pártatlan módon, a szakmai szabályok teljes betartása mellett a közérdek javára gyakorolja;
3. a felkérésre adott jogi vélemény kifejtése során legyen tekintettel arra, hogy az külsõ befolyástól mentes álláspontot tükrözzön;
4. hivatása gyakorlása során törekedjen munkatársaival
hivatali együttmûködésre, a kölcsönös tiszteleten alapuló
udvarias magatartásra;
5. a hivatása hagyományainak megfelelõen a kölcsönös
megbecsülést és tiszteletet tanúsítva érintkezzék a bíróságok, más hatóságok és szervek tagjaival;
6. törekedjen a tudományosan megalapozott és korszerû
szakmai eljárások alkalmazására, ezek megválasztásában
érvényesítse szakmai önállóságát; a meggyõzõdésétõl eltérõ jogi véleményekkel és tudományos irányzatokkal
szemben tanúsítson türelmet;
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7. tudományos tevékenysége során törekedjen arra,
hogy kutatásai és közlései ellenõrizhetõek és hitelesek legyenek;
8. magánéletének vezetésével törekedjen arra, hogy azzal tiszteletet és megbecsülést szerezzen mind maga, mind
az ügyészi szervezet egésze számára.

III.
Az ügyészek szakmai magatartása
Az ügyész
1. mint a törvény tudója, szellemének ismerõje, felkészülten, fokozott igényességgel teljesíti hivatásbeli kötelezettségeit; törekszik az ügyészi hivatás szakmai
tekintélyének védelmére;
2. feladatai teljesítése során tiszteletben tartja és védelmezi az emberi jogokat; a közösséget szolgálva teljesíti a
törvény által ráruházott feladatokat; mindenkit védelmez a
törvénytelen cselekményekkel szemben;
3. tudatában van annak, hogy a büntetõ igazságszolgáltatás alapelveinek érvényre juttatása és magas színvonalú
mûködtetése, ezen belül a tisztességes, hatékony és pártatlan bûnüldözés sajátos követelményeket támaszt az
ügyészekkel szemben;
4. alkotmányos jogállása keretein belül utasítható, ellenben felelõs döntéseit a hatályos jogszabályok és meggyõzõdése szerint készíti elõ, illetve hozza meg;
5. tartózkodjon a hivatalos eljárásokban érintett személyekkel és hozzátartozóikkal kapcsolatban minden elõítélettõl, illetve annak kifejezésétõl akkor is, ha erre az érintett személy magatartása okot adna; illõ távolság tartása
mellett éreztesse a felekkel, hogy az ügyészi eljárás
szakszerû, tárgyilagos és igazságos;
6. ügyeljen a hivatása gyakorlása során tudomására jutott, mások magánéletét érintõ adatok megõrzésére és felhasználásuk törvényességére;
7. a titokköri elõírások betartásával adjon meg minden
olyan felvilágosítást, amely szükséges ahhoz, hogy más
személy jogait törvényes úton érvényesíteni, kötelezettségeit teljesíteni tudja;
8. tartózkodjon a még meg nem hozott, illetve ki nem
hirdetett döntés érdemére vonatkozó bármiféle megjegyzéstõl.
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A vezetõ
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9. törekedjen vezetõi tekintélyének megóvására, ennek
során alakítsa ki munkatársai együttmûködésének feltételeit és kímélje beosztottai önérzetét, emberi méltóságukat
tartsa tiszteletben;
10. képviselje határozottan az ügyészi szervezet, valamint munkatársai és beosztottai jogos érdekeit; szakmai
vagy etikai vétség gyanúja esetén pártatlanul vizsgáltassa
ki és gyakorolja vezetõi kötelességeit, a vétség elbírálása
elõtt tartózkodjon a véleménynyilvánítástól,
11. fordítson gondot munkatársai szakmai fejlõdésére
és fejlesztésére, különös figyelemmel a pályakezdõk
segítésére.

IV.
Az ügyész pártatlansága, függetlensége
Az ügyész
1. a bírói tevékenységtõl szigorúan elkülönült diszkrecionális jogkörét pártatlanul, szükség esetén méltányosan,
a törvények megtartása mellett, külsõ befolyástól mentesen és annak látszatát is elkerülve köteles gyakorolni;
2. nem lehet olyan szervezet tagja, amely az emberek
között faj, nem, vallás, nemzetiség vagy más módon törvénysértõ diszkriminációt alkalmaz;
3. jelentsen elfogultságot minden olyan ügyben, amelyhez bármiféle érdeke fûzõdik;
4. nem kérhet és nem fogadhat el és vele egy háztartásban élõ hozzátartozóit is lehetõleg abba az irányba befolyásolja, hogy ne fogadjanak el ajándékot, adományt és
egyéb elõnyt olyan személytõl, aki ezáltal a befolyásolás
látszatát keltheti, kivéve, ha ezt jogszabály vagy etikai
norma megengedi;
5. tartózkodjon a részvételtõl olyan vállalkozásokban,
illetve gazdasági tevékenységekben, amelyek azt a látszatot kelthetik, hogy azokban az ügyész a hivatalát hasznosítja vagy egyébként ellenkezik kötelességei megfelelõ
ellátásával;
6. nem folytathat ügyvédi (jogtanácsosi) munkának minõsülõ tevékenységet. E tiltás ellenére jogszabály engedélye alapján eljárhat a saját és mások ügyében, ellenszolgáltatás nélkül adhat jogi tanácsot, valamint fogalmazhat és
véleményezhet hivatalos iratokat hozzátartozói részére.
Ilyen esetekben azonban nem szabad visszaélnie hivatali
tekintélyével.

Együttmûködés más intézményekkel
Az ügyész
1. a tisztességes és hatékony bûnüldözés megvalósítása,
a jogsértések megelõzése, a törvényesség biztosítása és az
emberi jogok védelme érdekében nemzeti és nemzetközi
szintû hivatali együttmûködésre törekszik a bíróságokkal,
a nyomozó hatóságokkal, a büntetõ jogszabályok végrehajtásában közremûködõ egyéb szervekkel, a bûnmegelõzést szolgáló kormányzati szervekkel, a közigazgatási és
más szervekkel, a jogi szakma és tudomány képviselõivel,
a védõkkel, továbbá más jogvédõkkel;
2. az alapvetõ emberi jogok tiszteletben tartásával, a jogi elõírásoknak megfelelõen és a kölcsönös segítségnyújtás szellemében teljesíti más államok ügyészi szerveinek
vagy bûnüldözõ más hatóságainak megkereséseit;
3. az arra jogosult szerveknek adott tájékoztatás, vélemény adása során legyen tárgyilagos és szakszerû.

VI.
Az ügyészt megilletõ jogosultságok
Annak a célnak az elérése érdekében, hogy az ügyész
feladatait valóban függetlenül, kizárólag a hivatás szabályainak megfelelõen teljesíthesse, részére jogi garanciákat
kell biztosítani. Így különösen joga van arra, hogy
1. feladatait megfélemlítés, zaklatás, zavaró befolyás
vagy megalapozatlan polgári, büntetõ és egyéb felelõsségre vonás terhétõl mentesen lássa el,
2. törvényes fellépése következtében elõállott veszélyeztetettség esetén családjával együtt számot tarthasson a
hatóságok által biztosított fizikai védelemre,
3. ésszerû szolgálati feltételek között, ügyészhez méltó
és a tõle elvárt életvezetést biztosító megfelelõ és el nem
vonható javadalmazás mellett lássa el tisztségét,
4. törvényben meghatározott feltételek szerint és illõ javadalmazással vonulhasson nyugállományba,
5. hivatali elõmenetele meghatározott szakmai feltételek teljesítése, alkalmasság, tisztesség, teljesítmény és
szakmai gyakorlat alapján legyen biztosított; az ellene bejelentett panasz teljes körûen kivizsgálásra kerüljön, ahol
álláspontját tisztességes eljárás keretei között akadálytalanul kifejtheti,
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6. egyénileg és csoportosan csatlakozzon olyan hazai és
nemzetközi szervezetekhez, ahol érdekeit képviselheti,
jogállását védheti és fejlesztheti szakmai gyakorlatát,
7. az ügyészi hivatás szabályaival nyilvánvalóan ellentétes, jogellenes utasítás teljesítését következmény nélkül
megtagadhassa.
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– a Mátészalkai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi,
– a Szentesi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,
– a Gyõri Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,
– a Gyulai Városi Ügyészségre ügyészi és
– a Békéscsabai Városi Ügyészségre ügyészi
állás betöltésére.

VII.
Etikai Döntések
1. Etikai vétséget követ el az az ügyész, aki a Kódex elõírásait vétkes módon megszegi.
2. Az etikai vétséget az ÜOE Küldöttgyûlése által jóváhagyott, külön ügyrendben szabályozott eljárás szerint az
ÜOE Etikai Bizottsága bírálja el, melynek során a következõ marasztaló határozatokat hozhatja: figyelmeztetés,
megrovás és méltatlanság az Ügyészek Országos Egyesületének tagságára.
3. Méltatlanság megállapítása esetén az Etikai Bizottság
határozatát az ÜOE alapszabálya 4. § (6) bekezdésében írt
eljárás céljából haladéktalanul megküldi az ÜOE
elnökének.

Pályázati felhívás
ügyészi állások betöltésére

A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és
az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) bekezdése és 16. §-ának
(4) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
– a Pest Megyei Fõügyészség Magánjogi és Közigazgatási Jogi Osztályán fõügyészségi osztályvezetõ ügyészi,
– a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségen büntetõjogi
szakági fõügyészségi osztályvezetõ ügyészi,
– a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség Büntetõjogi Osztályán nyomozás felügyeleti és vádelõkészítési fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi,
– a Nyíregyházi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi,
– a Nyírbátori Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.
A Pest Megyei Fõügyészség Magánjogi és Közigazgatási Jogi Osztályán a fõügyészségi osztályvezetõ ügyészi
álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon
hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További feltétel,
hogy a pályázó legalább négyéves közigazgatási jogi,
részben magánjogi szakági ügyészi gyakorlattal és ezen
belül legalább hároméves vezetõi tapasztalattal
rendelkezzen.
A Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség büntetõjogi szakági fõügyészségi osztályvezetõ ügyészi álláshelyére való
kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. További feltétel, hogy a pályázó
büntetõjogi szakágban szerzett legalább tízéves tapasztalattal és gazdasági büntetõjogi szakjogászi képzettséggel
rendelkezzen.
A Szentesi Városi Ügyészség büntetõjogi ügyészi álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálásakor elõnyben részesül az, aki ügyészségi büntetõjogi gyakorlattal
rendelkezik.
A Gyõri Városi Ügyészség büntetõjogi ügyészi álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálásakor az idegen
nyelv(ek) ismerete elõnyt jelent.
Az állást az a pályázó nyerheti el, aki az általános és különös feltételeknek a benyújtásra elõírt határidõ leteltekor
megfelel.
Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.
A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki.
Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.
A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet, valamint a választójog
kivételével – az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok, vagy azok hiteles másolatai.
A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, valamint kijelenti, hogy nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkeresésé-
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hez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes
adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.
A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.
A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok
során való felhasználásához.
A nem ügyész és a nem ügyészségi titkár pályázónak
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy az ügyészségi
szolgálati viszony létesítésekor az Üsztv. 94/B. §-a alapján
– az elõírtaknak megfelelõen – vagyonnyilatkozatot tesz.
Az ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem
kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit
a személyi nyilvántartás tartalmaz.
A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatoknak
– a Pest Megyei Fõügyészség Magánjogi és Közigazgatási Jogi Osztály fõügyészségi osztályvezetõ ügyészi álláshelye esetében a Pest Megyei Fõügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/a) 2007. október 30-án 15 óráig,
– a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség büntetõjogi szakági fõügyészségi osztályvezetõ ügyészi álláshelye esetében a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) 2007. október 10-én 15 óráig,
– a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi, a Nyíregyházi és a
Nyírbátori Városi Ügyészség ügyészi álláshelyei esetében
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészségre (4400
Nyíregyháza, Bocskai u. 4.),
= a fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshely
esetében 2007. október 31-én 15 óráig,
= a Nyíregyházi, a Nyírbátori és a Mátészalkai Városi
Ügyészség ügyészi álláshelyei esetében 2007. október
25-én 15 óráig,
– a Szentesi Városi Ügyészség ügyészi álláshelye esetében a Csongrád Megyei Fõügyészségre (6720 Szeged,
Széchenyi tér 4.) 2007. október 15-én 15 óráig,
– a Gyõri Városi Ügyészség ügyészi álláshelye esetében
a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészségre (9021
Gyõr, Szent István u. 6.) 2007. október 15-én 15 óráig és
– a Gyulai, valamint a Békéscsabai Városi Ügyészség
ügyészi álláshelyei esetében a Békés Megyei Fõügyészségre (5700 Gyula, Városház u. 6–8.) 2007. október 30-án
15 óráig
kell beérkezniük.
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A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

Pályázati felhívás
katonai vezetõ helyettes ügyészi állások
és katonai ügyészségi fogalmazói állás betöltésére

1. A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze – az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl
szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának
(1) bekezdése és 16. §-ának (4) bekezdése alapján –
pályázatot hirdet
– a Budapesti Katonai Ügyészségre és
– a Szegedi Katonai Ügyészségre
katonai ügyészséget vezetõ helyettes ügyész álláshely betöltésére.
Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai határozzák meg.
A kinevezés további feltétele, hogy a pályázó legalább
10 éves büntetõjogi szakági ügyészi gyakorlattal rendelkezzen, járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez.
További különös feltétel a hivatásos katonai szolgálatra
való alkalmasság.
Az ügyész nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat.
Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.
A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet, valamint a választójog
kivételével – az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok, vagy azok hiteles másolatai.
A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, valamint kijelenti, hogy nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes
adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek
megelõlegezését.
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A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.
A nem ügyész pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan is, hogy az ügyészségi szolgálati viszony létesítésekor az Üsztv. 94/B. §-a alapján vagyonnyilatkozatot
tesz.
Az ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem
kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit
a személyi nyilvántartás tartalmaz.
A pályázatokat a Katonai Fõügyészség Ügyészi Tanácsa véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.
A pályázatot a Katonai Fõügyészség Személyügyi és Információs Önálló Osztályára (Budapest V., Markó u.16.)
lehet benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje:
2007. október 20.
A jelentkezõket a pályázat eredményérõl a benyújtási
határidõ lejártát követõ egy hónapon belül értesítjük.
2. A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze az Üsztv.
16. §-ának (4) bekezdése és 79. §-ának (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
– a Szegedi Katonai Ügyészségen
katonai ügyészségi fogalmazói állás betöltésére.
A fogalmazó kinevezésének feltételeit az Üsztv.
79. §-ának (1) bekezdése és 14. §-ának (7) bekezdése állapítja meg. Ezek többek között: magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, egyetemi jogi végzettség.
A fogalmazói beosztás ellátásához szükséges a hivatásos katonai szolgálatra való alkalmasság. A kinevezésrõl a
legfõbb ügyész dönt.
A fogalmazó nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat.
A fogalmazó járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A pályázó fényképes, géppel írott részletes, magyar
nyelvû, hagyományos (mondatokban fogalmazott) szakmai önéletrajzát 2 példányban.
2. A pályázati felhívás mellékletében szereplõ „Adatlapot” 6 példányban (géppel vagy kézzel olvashatóan kitöltve; a kitöltött adatlapot aláírás elõtt lehet sokszorosítani,
de minden példányra eredeti aláírás szükséges).
Telefonszám megadása nem mellõzhetõ.
3. Az „Adatlap” egyes adatait igazoló okiratokat, különösen:
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a) a jogi diploma közjegyzõ által hitelesített másolatát,
végzõs joghallgatóknál ennek hiányában a felsõoktatási
intézmény által a tanulmányok befejezésérõl kiállított eredeti igazolást, melynek tartalmaznia kell az oklevél
fokozatát is,
b) az idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok egyszerû
másolatát (kizárólag az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat lehet feltüntetni; nemzetközi nyelvvizsgák csak akkor vehetõk figyelembe, ha a honosításuk megtörtént és az errõl szóló dokumentumot is csatolták a pályázathoz; egyetemi lektorátusi vizsgák nem tüntethetõk
fel),
c) ügyészségi szakmai gyakorlat esetében a gyakorlatról
szóló igazolást, vagy annak másolatát.
4. A teljes index másolatát a fényképtõl kezdõdõen valamennyi bejegyzést tartalmazó oldalig.
5. A pályázó szakmai érdeklõdési körét, szakdolgozatának témáját, a témaválasztás indokait, esetleges tudományos munkáját, publikációit (a kísérõlevélben vagy az
önéletrajzban).
6. A pályázónak külön íven nyilatkozatot kell mellékelnie
a) amelyben „hozzájárul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás teljes körére
vonatkozó adatszolgáltatáshoz” (A nyilatkozat szövegének az idézõjelbe tett formulát tartalmaznia kell. Erkölcsi
bizonyítványt a pályázathoz nem kell csatolni.),
b) arról, hogy magyar állampolgár. (Személyi igazolvány másolatát nem kell mellékelni.)
A pályázati anyag bekötése, vagy lefûzése mellõzendõ.
A pályázó a meghallgatás idõpontjáról kizárólag telefonon
vagy üzenetrögzítõn kap értesítést.
Az elbírálásnál a tanulmányi eredmények és nyelvtudás
mellett a pályázó tudományos-szakmai tevékenysége, az
ügyészség iránti érdeklõdése (ügyészségi szakmai gyakorlat, ügyészség által joghallgatók számára szervezett konferenciákon való részvétel, Kozma Sándor Tudományos Pályázaton elért helyezés, szakdolgozat témaválasztása) is
szerepet játszik.
A pályázatokat a Katonai Fõügyészség Személyügyi és
Információs Önálló Osztályára (1363 Budapest, Pf. 10)
kell benyújtani a mellékelt Adatlap pontos kitöltésével
együtt.
A pályázatoknak a benyújtás helyére történõ beérkezési
határideje:
2007. október 31.
A jelentkezõket a pályázat eredményérõl a pályázati határidõ lejártát követõ egy hónapon belül értesítjük.
Katonai Fõügyészség
Személyügyi
és Információs Önálló Osztály
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ADATLAP
ügyészségi fogalmazói álláshely
betöltése iránt benyújtott pályázathoz

Szem.

/

/2007.

(nem kell kitölteni!)

Pályázó neve:
Pályázó korábbi (születési) neve:
Anyja leánykori neve:
Állandó lakcím: irányítószám:

település:

utca, út, tér (egyéb):

Értesítési cím:

házszám:

emelet:

ajtó:

emelet:

ajtó:

Figyelem! Amennyiben az állandó lakcím és az értesítési cím azonos, nem kell kitölteni!

utca, út, tér (egyéb):

házszám:

Telefon (mobil):

Telefon (06-..)

Jelenlegi munkahely neve, címe:

Születési hely, idõ (év, hónap, nap):

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

Foglalkozás:
Jogi diploma:

kiállítás dátuma (év, hó, nap):

fokozata:

oktatási intézmény:

Szigorlatok érdemjegyei:

Államvizsgatantárgyak,
érdemjegyek:
tantárgy neve:

tagozat (nappali, esti, levelezõ stb.):

tantárgy neve:

jegy:

jegy:

Polgári eljárásjog:
Büntetõ eljárásjog:

Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt nyelvtudás:
nyelv:

fok:

típus:

Folytatás a következõ lapon!
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ADATLAP
ügyészségi fogalmazói álláshely
betöltése iránt benyújtott pályázathoz
(Folytatás az elõzõ lapról)
Megpályázott ügyészség(ek) (rangsorolva):
1.
2.

6.
Megpályázott fõügyészségek (rangsorolva):

3.
4.
5.

1.
2.
3.

Korábbi pályázatával kapcsolatos meghallgatás dátuma (év, hónap):

A pályázat sikertelensége esetén hozzájárulok, hogy személyes adataimat további pályázatok során történõ felhasználás érdekében a Legfõbb Ügyészség kezelje.
Igen c
Nem c

Szakdolgozat címe:
Évfolyamdolgozatok címei:
Szakmai gyakorlatok [mettõl meddig (év, hó, nap), hol]:
Kozma Sándor Tudományos Pályázaton való részvétel, elért helyezés (év, téma, jelige, helyezés):
Ügyészség által szervezett ifjúsági szakmai-tudományos konferencián való részvétel (mikor, hol):
Tudományos tevékenység (publikációk, ösztöndíjak, külföldi képzések, OTDK, TDK, tanszéki demonstráció stb.):
Jelenleg folytatott tanulmányok, párhuzamos képzés:
További diplomák, egyéb végzettség:
Korábbi munkahelyek [mettõl meddig (év, hó, nap), hol, foglalkozás] kezdve a legutóbbival:
Alulírott pályázó kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem továbbá, hogy büntetlen elõéletû vagyok és ellenem nincs folyamatban büntetõeljárás. Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimat tartalmazó adathordozókat – a pályázat sikertelensége esetén – megsemmisítik a további pályázatok során történõ felhasználásra vonatkozó hozzájárulásom (Adatlap 2. oldal), vagy a pályázati anyag visszaküldésére vonatkozó, írásbeli kérelmem hiányában.
Kelt: …………………………, 2007. …………………… hó …… nap
……………………………………
pályázó aláírása
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TOVÁBBKÉPZÉS
A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója
A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2008.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.
Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerezhetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
Jelentkezési határidõ: 2007. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési lehetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet beszerezni.
Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet,
1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.
Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI.

Honlapunk: http://kti.linett.hu
Telefonszámaink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443.
Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mester,
illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség megléte mellett a kiadott tájékoztatóban elõírt jelentkezési lapon lehet. A tanfolyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 4 félévig tartanak. Ettõl
való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füzetünk
tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot vesznek
igénybe és 9.30–18.00 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél megszerzésének feltételei: Az elõírt képesítési követelmények (az elõírt
tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes teljesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele) teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képesítési követelményeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az elvégzett
szaktól függ.

2008-ban az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:
1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti)
kapcsolatok szak
3. Vezetési és szervezési szak
4. Marketing szak
5. Pénzügy szak
6. Agrárközgazdasági szak
7. Vállalkozási menedzsment szak
8. Értékelemzõ szak
9. Környezeti menedzsment szak
10. Biztosítási szak
11. Személyügyi gazdálkodás az emberi erõforrásokkal szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak

14. Belügyi gazdasági szak
15. Gyógyszerügyi menedzsment szak
16. Ingatlangazdálkodási szak
17. Védelemgazdasági szak
18. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
19. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése
szak
20. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
21. Érdekérvényesítõ (lobbi) szak
22. Kultúra-gazdaságtan szak
23. Vezetési tanácsadás szak
24. Esélyegyenlõségi szak
25. Versenyszabályozás szak
26. Egészségügyi biztosítás szak

Gazdasági szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, s eredményes szakvizsga után
képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2008-ban az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:
1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál
2. Elektronikus kereskedelem, digitális gazdaság
3. Középfokú innovációs szakasszisztens szaktanfolyam
4. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
5. Direkt marketing tanfolyam
6. Munkaerõ-piaci politikák, munkaerõ-piaci elemzések
7. Biztosítási ügyintézõ szaktanfolyam

8. Biztosítási tanácsadó szaktanfolyam
9. Biztosításközvetítõ szaktanfolyam
10. Marketing-, reklám- és PR-menedzser szaktanfolyam
11. Gyógyszer-sales representative szaktanfolyam
12. Pénzügyi számviteli szakellenõri szaktanfolyam
13. Okleveles pénzügyi revizori szaktanfolyam
14. Mérlegképes könyvelõ szaktanfolyam
(vállalkozási szak)
BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA
címû kiadványt.
A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.) megalkotása során az Európai Unió
társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél évtizedes tapasztalatait is felhasználták.
A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatálybalépése óta a gazdasági élet szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és
elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.
Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló, a Legfelsõbb Bíróság és
az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben továbbra is irányadó.
Ára: 3024 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem 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 átutalom.
Keltezés: ………………………………………

9 770133 824217

07009

………………………………………
cégszerû aláírás

A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest 62., Pf. 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõfizetési díj: 6552 Ft áfával. Egy példány ára: 588 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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