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JOGSZABÁLYOK

2010. évi CLXXXIII. törvény

egyes törvényeknek a bíróságok hatékony mûködését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló
módosításáról*

A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény módosítása

1. §

A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Bszi.) 5. § (4) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az ülnököt az igazságszolgáltatásban való részvételével összefüggõ cselekmény tekintetében az országgyûlési
képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. §-ában meghatározott tartalommal mentelmi jog illeti meg.
A mentelmi jog felfüggesztésére és a mentelmi jog megsértése esetén szükséges intézkedés megtételére
a (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

2. §

A Bszi. 11. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ügyelosztási rendet – a bírói tanács és a kollégiumok véleményének ismeretében – a bíróság elnöke határozza

meg, legkésõbb a tárgyévet megelõzõ év december 10. napjáig. Az ügyelosztási rend a tárgyévben szolgálati érdekbõl
vagy a bíróság mûködését érintõ fontos okból módosítható.

(4) Az ügyelosztási rend tartalmazza, hogy az adott bíróságon milyen összetételû és számú tanácsok mûködnek, a bí-
rák, a tanácsok és a 15. § (2) bekezdése alapján eljáró bírósági titkárok melyik ügycsoportba tartozó ügyeket intézik, aka-
dályoztatásuk esetén ki jár el helyettük, az ügyek elosztására melyik bírósági vezetõ jogosult, továbbá, hogy az ügyek el-
osztása milyen módon történik. Az ügyelosztási rendnek a tárgyalási tevékenységet folytató bírósági vezetõk által
tárgyalt ügyek körét és az ezekre vonatkozó elosztási módot is tartalmaznia kell.

(5) Az ügyelosztási rend kialakítása során figyelembe kell venni az ügyek jelentõségét, munkaigényességét, az ügy-
érkezés statisztikai adatait, emellett törekedni kell az arányos munkateher megvalósítására is.

(6) Az ügyelosztási rendet és annak módosítását az érintettekkel haladéktalanul ismertetni kell és a bíróságon, a felek
által is hozzáférhetõ helyen ki kell függeszteni, továbbá a bíróságok központi internetes honlapján (a továbbiakban: köz-
ponti honlap), valamint – ha a bíróság azzal rendelkezik – az érintett bíróság internetes honlapján közzé kell tenni.”

3. §

A Bszi. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos bíró járhat el. Helyi bíróság hatáskörébe tartozó, törvény által

meghatározott ügyben, egyesbíró hatáskörében bírósági titkár is eljárhat.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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4. §

A Bszi. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) Bíróság létesítésérõl, összevonásáról, megszüntetésérõl, elnevezésérõl, székhelyérõl, illetékességi területé-

nek meghatározásáról, valamint a katonai tanácsokkal rendelkezõ bíróságok kijelölésérõl – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – külön törvény rendelkezik.

(2) Ha a bíróság illetékességi területe a közigazgatási területi beosztáshoz igazodik, a közigazgatási határok megvál-
tozása következtében a bíróság illetékességi területét – az OIT javaslatára – a köztársasági elnök határozatban
módosítja.”

5. §

A Bszi. 19. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha e törvény eltérõen nem rendelkezik, a helyi bíróságon a munkaügyi bíróságot, helyi bíróság elnökén a munka-

ügyi bíróság elnökét is érteni kell.”

6. §

A Bszi. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ítélõtáblán tanácsok, valamint büntetõ, polgári és közigazgatási kollégiumok mûködnek. A kollégiumok

összevontan is mûködhetnek.”

7. §

A Bszi. 25. § a következõ új d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d) pont jelölése e) pontra változik:
[A Legfelsõbb Bíróság]
„d) a bíróságok rendkívüli és aránytalan munkaterhének megszüntetése, valamint az ügyek ésszerû idõn belül való el-

bírálásának elõsegítése érdekében kijelöli az eljáró bíróságot,”

8. §

A Bszi. 33. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ítélõtábla képviselõje útján részt vesz az illetékességi területéhez tartozó megyei bíróság kollégiumi ülésén.”

9. §

A Bszi. III. fejezetének „Az ítélkezés egységességének biztosítása” címe helyébe „Az ítélkezés egységességének és
az ügyek ésszerû idõn belül való elbírálásának biztosítása” cím lép.

10. §

A Bszi. a 33. §-t követõen a következõ alcímmel és 33/A. §-sal egészül ki:
„Eljáró bíróság kijelölése az ügyek ésszerû idõn belül való elbírálásának biztosítása érdekében
33/A. § (1) A Legfelsõbb Bíróság az OIT elnökének indítványára az ügy elbírálására az illetékes bíróság helyett kivé-

telesen más, azonos hatáskörû bíróságot jelölhet ki, ha az ügy vagy a bíróságra az adott idõszakban érkezett ügyek meg-
határozott csoportjának elbírálása a bíróság rendkívüli és aránytalan munkaterhe miatt ésszerû idõn belül másként nem
biztosítható és a kijelölés nem jár a kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével.

(2) A kijelölés iránti indítvány megtételét az ítélõtábla vagy a megyei bíróság elnöke az ügy érkezésétõl számított
15 napon belül kezdeményezheti az OIT elnökénél. Ha az OIT elnöke a kezdeményezéssel egyetért, 15 napon belül teszi
meg az indítványt a Legfelsõbb Bíróság részére.
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(3) A kijelölés iránti indítványban meg kell indokolni, hogy a kijelöléssel érintett ügy vagy a bíróságra a (2) bekez-
désben meghatározott idõszakban érkezett ügyek meghatározott csoportja ésszerû idõn belül való elbírálása miért nem
biztosítható, továbbá fel kell sorolni azokat az ügyforgalmi, személyzeti és egyéb adatokat, amelyek a bíróság rendkívüli
és aránytalan munkaterhét igazolják. Az OIT elnöke az indítvány megtétele elõtt kikéri a kijelöléssel érintett bíróság – és
büntetõ ügy esetében a legfõbb ügyész – véleményét, továbbá az OIT Hivatalától és bármely bíróságtól adatot vagy
véleményt kérhet; a megkeresésnek soron kívül eleget kell tenni.

(4) A kijelölésrõl a Legfelsõbb Bíróság tárgyaláson kívül 8 napon belül határoz; a határozat ellen jogorvoslatnak
nincs helye.

(5) A Legfelsõbb Bíróság a határozat meghozatala elõtt az OIT elnökétõl további adatokat, véleményt szerezhet be,
és megteheti a (3) bekezdésben meghatározott intézkedéseket. Az indítvány és a beszerzett vélemény a határozat megho-
zatalában a Legfelsõbb Bíróságot nem köti és az indítványban meghatározott ügyek elbírálására az indítványban megje-
lölt bíróságtól eltérõ másik bíróságot is kijelölhet; e másik bíróság véleményét a döntéshozatal elõtt ki kell kérni.

(6) Ha a kijelölés büntetõ ügyet érint, a Legfelsõbb Bíróság a kijelölésrõl értesíti a legfõbb ügyészt.
(7) A kijelöléssel érintett ügyben e § szerint újabb kijelölésnek nincs helye.”

11. §

A Bszi. 34. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„34. § (1) Az OIT a bírói függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi

feladatait.
(2) Az OIT jogi személy.
(3) Az OIT székhelye Budapest.”

12. §

A Bszi. 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az OIT létszáma 16 fõ. Tagjai: 9 bíró, az igazságügyért felelõs miniszter, az államháztartásért felelõs miniszter,

a legfõbb ügyész, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, az Országgyûlés igazságüggyel foglalkozó bizottsága, valamint
költségvetéssel foglalkozó bizottsága által kijelölt egy-egy országgyûlési képviselõ. Az OIT elnöke a Legfelsõbb
Bíróság elnöke.”

13. §

A Bszi. 35. § (4)–(6) bekezdése helyébe következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A küldöttértekezlet az OIT bíró tagjait akként választja meg, hogy a Legfelsõbb Bíróság elnökhelyettesi és kollé-

giumvezetõi, valamint az ítélõtáblák és a megyei bíróságok elnöki, elnökhelyettesi és kollégiumvezetõi tisztségét betöltõ
személyek (a továbbiakban együtt: bírósági felsõvezetõ) száma az 5 fõt nem haladhatja meg.

(5) A küldöttértekezlet az OIT bíró tagjainak megválasztásával egyidejûleg 9 bírót – a szavazatoknak megfelelõ,
a szavazategyenlõséget kizáró sorrend meghatározásával – póttaggá választ. A bírósági felsõvezetõ póttagok száma
az 5 fõt nem haladhatja meg.

(6) A (4) és (5) bekezdésben megjelölt felsõ határnál több érvényes többségi szavazat esetén a bírósági felsõvezetõk
közül – a törvényben meghatározott számban – azokat kell az OIT megválasztott tagjának (póttagjának) tekinteni, akik
a szavazatok közül sorrendben a legtöbb szavazatot kapták.

(7) Ha a póttagok létszáma 3 alá csökkent és az OIT zavartalan mûködése vagy a (4) bekezdésben meghatározott felsõ
határ érvényesülése nem biztosítható, a póttagok létszámát – új választás tartásával – 9 fõre kell kiegészíteni.”

14. §

A Bszi. a 35. §-t követõen a következõ 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) A küldöttértekezlet akkor határozatképes, ha azon a küldötteknek több mint a fele megjelent.
(2) Az OIT választott bíró tagjainak és póttagjainak választása során a tagok és a póttagok személyére a küldöttek kö-

zül az OIT elnöke – a bírósági szintek, a különbözõ ügyszakok képviselete biztosításának és a regionalitás elvének figye-
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lembevételével – tesz javaslatot. A küldöttértekezlet bármely tagja további javaslatot tehet. A szavazólapra azt a sze-
mélyt kell felvenni, akit a jelenlévõ küldötteknek legalább az egyharmada támogat.

(3) A szavazólapra felvett jelöltnek nyilatkoznia kell, hogy áll-e fenn vele szemben e törvényben meghatározott kizáró ok.
(4) Megválasztott tagnak, póttagnak – a törvényben meghatározott számban – azt kell tekinteni, aki a leadott érvé-

nyes szavazatok közül a legtöbb szavazatot, de legalább ötven százalékot meghaladó szavazatot (szavazattöbbség) ka-
pott. A szavazást mindaddig folytatni kell, amíg – a 35. § (3)–(4) bekezdésében meghatározottak szerinti számban, pótta-
gok esetében a 35. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint – a szükséges számú jelölt az elõírt számú szavazatot meg
nem kapja.

(5) A szavazatokat a Legfelsõbb Bíróság 3 legidõsebb – küldötté nem választott – bírájából álló szavazatszámláló bi-
zottság összesíti.”

15. §

A Bszi. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36. § (1) A küldötteket a Legfelsõbb Bíróság teljes ülésén, az ítélõtábla és a megyei bíróság összbírói értekezletén

a jelenlévõk többségének szavazatával választják.
(2) A Legfelsõbb Bíróság teljes ülése, valamint az ítélõtábla és a megyei bíróság összbírói értekezlete a bíróság engedé-

lyezett bírói létszáma alapján minden 40 bírói létszám után – titkosan – egy-egy küldöttet választ. Ha a töredék létszám
a 20 fõt meghaladja, további egy küldöttet kell választani. A megválasztott küldöttek száma a tíz fõt nem haladhatja meg és
két fõnél akkor sem lehet kevesebb, ha a bíróság engedélyezett bírói létszáma alapján egy vagy egy küldött sem választható.

(3) Az adott bíróságon megválasztott küldöttek fele lehet bírósági felsõvezetõ.
(4) A Legfelsõbb Bíróságra, az OIT Hivatalába (továbbiakban: Hivatal), illetve az igazságügyért felelõs miniszter ál-

tal vezetett minisztériumba beosztott bírák a beosztásukat közvetlenül megelõzõ szolgálati helyük szerinti bíróság, en-
nek hiányában a Fõvárosi Bíróság összbírói értekezletén választanak.

(5) A küldöttválasztó összbírói értekezleteket az (1) bekezdésben említett bíróságok elnökei legkésõbb az OIT meg-
bízatásának lejárta elõtt 4 hónappal korábban kötelesek összehívni. A küldöttválasztó összbírói értekezletet határozat-
képtelensége esetén legkésõbb 15 napon belül ismét össze kell hívni. A megismételt összbírói értekezlet a jelenlévõk
számától függetlenül határozatképes.

(6) A küldöttek a megválasztásukat követõ 8 napon belül szakmai önéletrajzukat megküldik az OIT elnökének.
(7) A küldöttértekezletet az OIT elnöke hívja össze legkésõbb az OIT megbízatásának lejártát megelõzõ 2 hónappal

korábbi idõpontra, és egyidejûleg megküldi a küldötteknek a szakmai önéletrajzokat. A küldöttértekezletet határozat-
képtelensége esetén legkésõbb 15 napon belül ismét össze kell hívni. A megismételt küldöttértekezlet a jelenlévõk szá-
mától függetlenül határozatképes.

(8) A küldöttértekezleten történt választás eredményét tartalmazó jegyzõkönyvet 3 napon belül az OIT elnökéhez
kell megküldeni, aki azt haladéktalanul továbbítja a megyei bíróságok és az ítélõtáblák elnökének.

(9) Az OIT bíró tagjai és póttagjai jelölésének és választásának részletes szabályait az OIT a szervezeti és mûködési
szabályzatában állapítja meg.”

16. §

(1) A Bszi. 37. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem választható az OIT tagjává az,]
„d) aki a törvény szerint beosztása következtében nem ítélkezhet, továbbá akinek a bírói jogviszonya a törvény alapján

szünetel,”
(2) A Bszi. 37. § a következõ f) ponttal egészül ki:
[Nem választható az OIT tagjává az,]
„f) aki a választást közvetlenül megelõzõen hat évig az OIT tagja volt.”

17. §

A Bszi. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38. § (1) Az OIT, illetve a választott bíró tagok (póttagok) megbízatása az OIT elsõ ülésétõl számított 6 évre szól.

Az OIT megbízatása az újonnan megválasztott OIT elsõ ülésének napján szûnik meg. Az újonnan megválasztott OIT el-
sõ ülését a bíró tagok megválasztásától számított 15 napon belül kell megtartani.



(2) Akadályoztatása esetén az igazságügyért felelõs minisztert és az államháztartásért felelõs minisztert államtitkár,
a legfõbb ügyészt a legfõbb ügyész helyettese, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének
helyettese helyettesíti.

(3) Az Országgyûlés igazságüggyel foglalkozó bizottsága, valamint költségvetéssel foglalkozó bizottsága az általa
jelölt OIT tagot megbízólevéllel látja el.”

18. §

A Bszi. 39–40. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„39. § Az OIT
a) elfogadja és évente aktualizálja a bírósági igazgatás hosszú távú feladatait és a megvalósításuk feltételeit tartalma-

zó programot, továbbá évente meghatározza a bírói munkateher és az országos ügyforgalmi adatok alakulását figyelem-
be véve a létszámgazdálkodás fõ irányait, és azokat az elfogadásukat követõen megküldi a megyei bíróságok és
az ítélõtáblák elnökeinek,

b) összeállítja a bírósági fejezet költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslatát, amelyet a Kor-
mány a központi költségvetési, illetve a zárszámadási törvényjavaslat részeként elõterjeszt az Országgyûlésnek,

c) dönt a bírósági fejezethez tartozó intézmények kiemelt költségvetési elõirányzatairól,
d) irányítja a bírósági fejezet belsõ ellenõrzését,
e) dönt a bírósági statisztikai adatok gyûjtésérõl és az adatok feldolgozásával kapcsolatos központi feladatokról,
f) javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben meghatározott

esetekben a bírák kinevezésére és felmentésére,
g) megállapítja, hogy a választó szerv melyik bírósághoz hány ülnököt választ, a kisebbségi választói jegyzékben

szereplõ választópolgárok száma és az érintett települések választópolgárai száma arányának figyelembevételével ak-
ként, hogy legalább egy ülnököt minden kisebbségi önkormányzat választhasson,

h) dönt az ítélõtáblai, a megyei bírósági és a helyi bírósági elnök és elnökhelyettes újbóli kinevezéséhez való hozzájá-
rulás kérdésében, ha az elnök vagy elnökhelyettes ugyanazon tisztséget korábban már két alkalommal betöltötte,

i) lefolytatja a bírák vagyonnyilatkozatával kapcsolatos ellenõrzési eljárást,
j) törvényben meghatározott személyügyi és munkáltatói jogkört gyakorol,
k) jóváhagyja az ítélõtáblák és a megyei bíróságok szervezeti és mûködési szabályzatát,
l) a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében a kollégiumok által készített elemzésekbõl tájékozódik

a bíróságok gyakorlatáról,
m) dönt a központi oktatási feladatokról és felügyeli azok végrehajtását,
n) a bíróságokat érintõ jogszabály alkotását kezdeményezheti,
o) az igazgatási feladatainak ellátása érdekében jogszabályi keretek között a bíróságokra kötelezõ szabályzatokat al-

kot, ajánlásokat és határozatokat hoz,
p) a törvény keretei között megállapítja a szervezeti és mûködési szabályzatát,
q) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
40. § Az OIT személyes meghallgatás alapján elõzetes véleményt nyilvánít a Legfelsõbb Bíróság elnökének tisztségé-

re jelölt személyérõl. A meghallgatásról készült jegyzõkönyvet a bíróságok központi internetes honlapján közzé kell
tenni.”

19. §

A Bszi. 42. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az OIT a hatáskörébe tartozó ügyekben ülésen határoz; rendkívüli vagy azonnali intézkedést igénylõ esetben más

módon is határozhat.”

20. §

A Bszi. 44. és 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. § (1) Az OIT részére elõterjesztést, tájékoztatót és javaslatot (a továbbiakban együtt: ülésanyag) lehet benyújtani.
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(2) Az elõterjesztés az OIT normatív vagy egyedi határozatainak írásba foglalt elõkészítése. A tájékoztató az OIT fel-
adatkörét érintõ kérdésre vonatkozó információ összefoglalása. A javaslat az OIT hatáskörébe tartozó – az elõterjesztés
és a tájékoztató fogalomkörén kívüli – bármely ügyben való döntéshozatalra vonatkozó indítvány.

(3) Elõterjesztés benyújtására az OIT elnöke és tagja és a Hivatal vezetõje, tájékoztató és javaslat benyújtására az OIT
elnöke, tagja, a Hivatal vezetõje, az ítélõtábla és a megyei bíróság elnöke, valamint a bírói tanács (a továbbiakban együtt:
elõterjesztõ) jogosult. A helyi bíróság elnöke a megyei bíróság elnökénél indítványozhatja tájékoztató és javaslat be-
nyújtását; ha a megyei bíróság elnöke az indítványban foglaltaknak nem tesz eleget, arról a helyi bíróság elnökét tájékoz-
tatja.

(4) Az ülésanyagot napirendre kell tûzni, ha
a) azt az OIT elnöke, tagja vagy a Hivatal vezetõje nyújtotta be vagy
b) azt az OIT tagjainak legalább egyharmada javasolja.
45. § Az OIT ülése nem nyilvános, kivéve, ha az OIT nyilvános ülés tartását rendeli el. Az OIT ülésén az OIT elnökén,

tagjain, a Hivatal vezetõjén, a Hivatal által delegált személyen és a jegyzõkönyvvezetõn kívül az egyes ülésanyagok
megtárgyalásán tanácskozási joggal részt vehet a nem OIT tag elõterjesztõ, valamint bármely elõterjesztõ által meghí-
vott eseti szakértõ.”

21. §

A Bszi. a 45. §-t követõen a következõ 45/A–45/C. §-okkal egészül ki:
„45/A. § (1) Az OIT ülésén elhangzottakról a Hivatal jegyzõkönyvet, a bíróságok igazgatását és a bírák tevékenységét

szélesebb körben érintõ döntésekrõl összefoglalót, a közérdeklõdésre számot tartó kérdésekrõl pedig a sajtó számára saj-
tóközleményt készít. Az összefoglalóba kerülõ döntésekrõl és a sajtóközlemény tartalmáról az OIT az ülésen határoz.

(2) A jegyzõkönyv a jelenlévõk nevét, az elfogadott napirendet, a napirendre nem tûzött ülésanyagok címét és az el-
utasítás indokát, az egyes napirendi pontok tárgyalásának menetét, ezen belül a hozzászóló nevét, álláspontja lényegét,
a szavazás tényét, módját és a szavazás eredményét, valamint a döntés szövegét tartalmazza.

(3) Az összefoglaló tartalmazza az ülésanyag tömör összegzését, a döntést és indokait, valamint a döntéssel összefüg-
gõ feladatokat.

(4) A sajtóközlemény a sajtó és a közvélemény tájékoztatására alkalmas módon tartalmazza az ülésanyag és a döntés
lényegét és indokait. A közérdeklõdésre számot tartó ülésanyaghoz az elõterjesztõ sajtóközlemény-tervezetet csatol.

45/B. § (1) Az OIT határozatát az érintettekkel haladéktalanul, de legkésõbb 8 napon belül írásban kell közölni.
A jegyzõkönyvet és az összefoglalót az OIT tagjai részére az ülést követõ 8 napon belül kell megküldeni.

(2) Az OIT szabályzatát, ajánlását és – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – határozatát a bíróságok hivatalos lapjá-
ban és a bíróságok központi internetes honlapján kell közzétenni. A bíróságok központi internetes honlapján kell közzé-
tenni továbbá az OIT ülését legalább 8 nappal megelõzõen a soron következõ ülés napirendi javaslatát, valamint az OIT
ülést követõ 8 napon belül a sajtó részére készített tájékoztató anyagokat.

(3) A központi honlapon közzé kell tenni az OIT féléves üléstervét, az OIT elnökének a bíróságok általános helyzeté-
rõl és a bírósági igazgatási tevékenységérõl szóló éves tájékoztatóját, továbbá a Legfelsõbb Bíróság elnökének tisztségé-
re jelölt személyrõl történõ elõzetes véleménynyilvánításnak és az OIT elnökének kinevezési jogkörébe tartozó vezetõi
állásra pályázó meghallgatásának jegyzõkönyvét.

(4) Az intraneten kell közzétenni az OIT saját mûködése során e körben hozott határozatát és eljárási döntéseit,
az összefoglalót, valamint a napirendre nem tûzött ülésanyagot.

45/C. § Az OIT ülésének elõkészítésére, az ülésre, az ülésanyagokra, az OIT döntéseire és azok végrehajtására, a nem
OIT tag által benyújtott ülésanyag napirendre vételére vonatkozó eljárás részletes szabályaira, az elutasított ülésanyagok
kezelésére, a sajtóközlemény elkészítésére, valamint a jegyzõkönyv, az összefoglaló és a sajtóközlemény õrzésére, keze-
lésére, megtekintésére vonatkozó részletes szabályokat az OIT szervezeti és mûködési szabályzata állapítja meg.”

22. §

A Bszi. 46. és 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46. § (1) Az OIT elnöke
a) összehívja és vezeti az OIT üléseit,
b) aláírja az OIT határozatát és az annak alapján kiadott okiratokat,

8 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 1. szám



c) képviseli az OIT-t,
d) ellátja az államháztartásról szóló törvényben és más jogszabályokban a költségvetési fejezet irányítását ellátó

szerv vezetõje számára meghatározott feladatokat a bíróságok költségvetési fejezete tekintetében,
e) gyakorolja a bírósági fejezet gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat,
f) évente egyszer tájékoztatja az ítélõtáblák és a megyei bíróságok elnökeit, valamint az OIT-t a tevékenységérõl,
g) kinevezi és felmenti az ítélõtáblák és a megyei bíróságok elnökeit, elnökhelyetteseit, valamint a bíróságok kollégi-

umvezetõit,
h) irányítja és ellenõrzi – a helyi bírósági elnökök kivételével – a bírósági elnökök igazgatási tevékenységét, ennek

során: figyelemmel kíséri a bíróságok igazgatására vonatkozó szabályok érvényesülését, az eljárási határidõk és az ügy-
viteli szabályok megtartását, mindezek érdekében vizsgálatot rendel el,

i) a vizsgálat megállapításaitól függõen megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, és ellenõrzi azok végrehajtását,
fegyelmi eljárás kezdeményezését javasolhatja,

j) ellátja az ítélõtáblák és a megyei bíróságok elnökeinek vagyonnyilatkozatával kapcsolatos feladatokat,
k) elvégzi a kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetõk vizsgálatát,
l) az OIT tagjának javaslatára kivételesen indokolt esetben elrendelheti a társadalom széles körét érintõ vagy a közér-

dek szempontjából kiemelkedõ jelentõségû ügyek soron kívüli intézését,
m) indítványt tesz a Legfelsõbb Bíróság részére másik bíróság kijelölésére, ha az az ügyek ésszerû idõn belül való el-

bírálásának biztosítása érdekében szükséges,
n) kinevezi és felmenti a Hivatal vezetõjét és helyettesét,
o) irányítja a Hivatal tevékenységét,
p) jóváhagyja a Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát,
q) a bíróságok véleményét a Hivatalon keresztül beszerezve és összegezve, véleményezi – az önkormányzati rendele-

teket kivéve – a bíróságokat érintõ jogszabályok tervezetét,
r) kiírja a bírói álláspályázatokat,
s) javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben meghatározott

esetekben a bírák kinevezésére,
t) dönt a megyei bíróság és helyi bíróság bírájának a megyei bíróság illetékességi területén kívüli, illetve az ítélõtábla

bírájának más szolgálati helyre történõ kirendelésérõl,
u) a két ülés között megtett intézkedéseirõl tájékoztatja az OIT-t,
v) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat, továbbá az OIT szervezeti és mûködési szabályzatában

meghatározott feladatokat.
(2) Az OIT elnöke döntéseinek közlésére a 45/B. § (1) bekezdésében, közzétételére a 45/B. § (2) bekezdésében fog-

laltakat megfelelõen alkalmazni kell.
(3) Az OIT elnökét akadályoztatása esetén – ideértve azt az esetet is, ha e tisztség nincs betöltve – az OIT bíró tagjai

közül három évre választott elnökhelyettes helyettesíti. Az elnökhelyettes e tisztségre nem választható újra.
47. § Az OIT elnöke évente tájékoztatja az Országgyûlést a bíróságok általános helyzetérõl és az OIT, valamint a bíró-

ságok igazgatási tevékenységérõl.”

23. §

A Bszi. 51. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[Az OIT választott bíró tagjának a tisztsége megszûnik:]
„f) ha bírósági felsõvezetõi kinevezést kap és ennek következtében a választott bíró tagok körében a bírósági felsõve-

zetõk száma a 35. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti számot meghaladja.”

24. §

A Bszi. 53. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az OIT póttagja – a 35. § (4) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével – a kapott szavatok sorrendjében

lép a választott tag helyébe.”
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25. §

A Bszi. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54. § A Hivatal önállóan gazdálkodó, kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerv. A Hivatal székhelye

Budapest.”

26. §

A Bszi. 55. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(2) A Hivatal vezeti a bírák központi személyi nyilvántartását és kezeli a bírói vagyonnyilatkozatok vagyoni részét.
(3) A Hivatal meghatalmazás alapján képviseli az OIT-ot, az OIT elnökét és a bíróságokat a bírósági eljárásokban.
(4) A Hivatal ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.”

27. §

A Bszi. 56. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal vezetõjét az OIT elnöke pályázat útján nevezi ki. A pályázatot nyilvánosan közzé kell tenni. A pályá-

zatra a 72. § (5)–(8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.”

28. §

A Bszi. 57. és 58. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„57. § A Hivatal vezetõjévé nem nevezhetõ ki az,
a) aki az OIT tagja,
b) akivel szemben fegyelmi vagy – a magánvádas és pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást kivéve –

büntetõeljárás van folyamatban,
c) aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
d) akivel szemben eljárás van folyamatban az alkalmatlanságának megállapítása iránt,
e) akinek a bírói szolgálati viszonya törvény alapján szünetel,
f) aki hozzátartozói kapcsolatban [Pp. 13. § (2) bekezdés] áll az OIT tagjával, póttagjával vagy az OIT, illetve az OIT

elnökének kinevezési hatáskörébe tartozó bírósági vezetõvel.
58. § (1) A Hivatal vezetõjének e tisztsége megszûnik
a) lemondással,
b) felmentéssel,
c) a bírói tisztség megszûnésével vagy
d) ha az 57. §-ban meghatározott kizáró feltételek utóbb következtek be, és az összeférhetetlenségi ok 30 napon belül

nem szûnt meg.
(2) A hivatalvezetõ lemondása esetén a lemondási idõ 3 hónap. A kinevezõ és a hivatalvezetõ ennél rövidebb lemon-

dási idõben is megállapodhat.
(3) A lemondás a hivatalvezetõ ellen folyamatban levõ fegyelmi eljárás lefolytatását nem akadályozza.
(4) A hivatalvezetõ e tisztségébõl indokolás nélkül felmenthetõ.
(5) A hivatalvezetõi tisztség megszûnése esetén a 76. § (1) bekezdését kell megfelelõen alkalmazni.”

29. §

A Bszi. 59. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal vezetõje felel a Hivatal jogszabálynak, az OIT szabályzatainak és határozatainak megfelelõ hatékony

mûködéséért.
(2) A Hivatal vezetõje felett a munkáltatói jogkört az OIT elnöke gyakorolja.”
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30. §

A Bszi. az 59. §-t követõen a következõ 59/A. §-sal egészül ki:
„59/A. § (1) A Hivatal vezetõjét akadályoztatása esetén – ideértve azt az esetet is, ha a tisztség nincs betöltve – a hiva-

talvezetõ-helyettes helyettesíti.
(2) A hivatalvezetõ-helyettes kinevezésére és felmentésére – az 56. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével – a Hi-

vatal vezetõjére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni.”

31. §

A Bszi. 61. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bírósági vezetõ felel a bíróság, illetve a bírósági szervezeti egység jogszabályoknak, az OIT szabályzatainak és

határozatainak megfelelõ hatékony mûködéséért.”

32. §

(1) A Bszi. 63. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bíróság elnöke]
„f) az OIT által meghatározott alapelveknek megfelelõen szervezeti és mûködési szabályzatot készít, meghatározza

a vezetése alatt álló bíróság munkarendjét és munkatervét, jóváhagyja a kollégiumok munkatervét, továbbá ellenõrzi
a betartásukat,”

(2) A Bszi. 63. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bíróság elnöke]
„k) évente egyszer tájékoztatja az OIT-ot, valamint az összbírói értekezletet és a bíróság más dolgozóit
ka) a bíróság mûködésérõl, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetérõl,
kb) a bíróság hatékony és idõszerû mûködtetése érdekében a következõ naptári évre kitûzött célokról és azok meg-

valósítását szolgáló igazgatási intézkedésekrõl,
kc) a pályázatához csatolt pályamûvében szereplõ – az adott idõszakra vonatkozó – tervek megvalósulásáról,
kd) a megelõzõ naptári évben a kitûzött célok és intézkedések végrehajtásáról és eredményérõl,”
(3) A Bszi. 63. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és ezzel egyidejûleg a bekezdés a követ-

kezõ n) és o) pontokkal egészül ki:
[A bíróság elnöke]
„m) felelõs az OIT és az OIT elnöke döntéseinek határidõben történõ végrehajtásáért,
n) gondoskodik a bíróság ügyfélfogadási idejének és rendjének a központi honlapon és – amennyiben a bíróság saját

honlappal rendelkezik – a bíróság honlapján történõ közzétételérõl,
o) ellátja azokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az OIT határozata a hatáskörébe utal.”
(4) A Bszi. 63. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ítélõtábla elnöke koordinálja az illetékességi területén mûködõ bíróságokon foglalkoztatott bírósági fogalma-

zók regionális képzését és meghatározza a regionális képzés alapelveit, a regionális képzési terv tematikáját.”

33. §

A Bszi. 64. §-a a következõ a következõ c) ponttal egészül ki:
[A helyi és munkaügyi bíróság elnöke a 63. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat a bíróság sajátosságainak

megfelelõ eltérésekkel gyakorolja:]
„c) évente beszámol a helyi bírói karnak és a bíróság más dolgozóinak
ca) a pályázatához csatolt pályamûvében szereplõ – az adott idõszakra vonatkozó – tervek megvalósulásáról,
cb) a megelõzõ naptári évben a kitûzött célok és intézkedések végrehajtásáról és eredményérõl.”

34. §

A Bszi. 65. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„65. § Az elnökhelyettes a bíróság elnökét akadályoztatása esetén – ideértve azt az esetet is, ha a tisztség nincs betölt-

ve – teljes jogkörrel helyettesíti, és ellátja a bíróság szervezeti és mûködési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazga-
tási feladatokat.”
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35. §

A Bszi. 66. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kollégiumvezetõ
a) szervezi a kollégium munkáját,
b) évente beszámol a kollégiumnak
ba) a pályázatához csatolt pályamûvében szereplõ – az adott idõszakra vonatkozó – tervek megvalósulásáról,
bb) a megelõzõ naptári évben a kitûzött célok és intézkedések végrehajtásáról és eredményérõl,
c) ellátja a jogszabály és a bíróság szervezeti és mûködési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazgatási feladatokat.
(2) A kollégiumvezetõ-helyettes a kollégiumvezetõt akadályoztatása esetén – ideértve azt az esetet is, ha a tisztség

nincs betöltve – helyettesíti, és ellátja a bíróság szervezeti és mûködési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazgatási
feladatokat.”

36. §

A Bszi. 68. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A csoportvezetõ
a) szervezi a csoport munkáját,
b) évente beszámol a csoportnak
ba) a pályázatához csatolt pályamûvében szereplõ – az adott idõszakra vonatkozó – tervek megvalósulásáról,
bb) a megelõzõ naptári évben a kitûzött célok és intézkedések végrehajtásáról és eredményérõl,
c) ellátja a jogszabály és a bíróság szervezeti és mûködési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazgatási felada-

tokat.
(2) A csoportvezetõ-helyettes a csoportvezetõt akadályoztatása esetén – ideértve azt az esetet is, ha a tisztség nincs

betöltve – helyettesíti, és ellátja a bíróság szervezeti és mûködési szabályzata szerint hatáskörébe utalt igazgatási felada-
tokat.”

37. §

A Bszi. 69. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„69. § (1) Bírósági vezetõi állást (62. §) csak bíró tölthet be; a bírósági vezetõi kinevezés – a (2) bekezdésben foglalt

kivétellel – 6 évre szól.
(2) A tanácselnököt határozatlan idõre kell kinevezni.
(3) Az ítélõtábla és a megyei bíróság elnöke és elnökhelyettese, továbbá a helyi bíróság elnöke és elnökhelyettese

ugyanazon bírósági vezetõi tisztségre – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb két alkalommal nevezhetõ ki.
(4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott vezetõ ugyanazon vezetõi állást korábban már két alkalommal betöltötte,

ugyanarra bírósági vezetõi állásra az OIT elõzetes hozzájárulásával nevezhetõ ki.”

38. §

(1) A Bszi. 70. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A köztársasági elnök nevezi ki a Legfelsõbb Bíróság elnökének javaslatára a Legfelsõbb Bíróság elnökhelyette-

seit.
(2) Az OIT elnöke nevezi ki a 46. § (1) bekezdés g) pontjában felsorolt bírósági vezetõket.”
(2) A Bszi. 70. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a kinevezõ nem az elnök – az elnöki pályázat kivételével – beszerzi az érintett bíróság elnökének javaslatát.”

39. §

A Bszi. 71. §-a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A benyújtott pályázatnak – tanácselnöki pályázat kivételével – tartalmaznia kell a pályamûvet, amely a pályázó-

nak a megpályázott tisztségtõl függõen a bíróság, a kollégium, illetve a csoport mûködésével kapcsolatos hosszú távú
terveirõl, és azok megvalósításának ütemezésérõl szól.”
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40. §

A Bszi. 72. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (3) és (4) bekez-
déssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (3)–(6) bekezdés számozása (5)–(8) bekezdésre változik:

„(1) A pályázókról véleményt nyilvánít
a) a Legfelsõbb Bíróság elnökhelyettese és kollégiumvezetõje, az ítélõtábla, a megyei bíróság elnöke, elnökhelyette-

se és kollégiumvezetõje esetén a megfelelõ szintû összbírói értekezlet,
b) a Legfelsõbb Bíróság, az ítélõtábla, a megyei bíróság, kollégiumvezetõ-helyettese, tanácselnöke, valamint a megyei

bíróság csoportvezetõje, csoportvezetõ-helyettese esetében a megfelelõ szintû és szakirányú kollégium,
c) a helyi bíróság elnöke, elnökhelyettese esetében a helyi bíróságon mûködõ bírói kar,
d) a helyi bíróság csoportvezetõje, csoportvezetõ-helyettese esetében a helyi bíróságon az adott szakirányban mûködõ

bírói kar.
(2) A kinevezõ a pályázókat meghallgatja.
(3) A kinevezõ a pályázatot – a pályázati anyag, valamint a pályázó személyes meghallgatása, továbbá a véleménye-

zõ szerv javaslata alapján – valamely pályázó kinevezésével vagy a pályázat eredménytelenné nyilvánításával elbírálja.
A kinevezõt a véleményezõ szerv javaslata nem köti, a javaslattól eltérõ döntését azonban írásban indokolni köteles.

(4) A kinevezõ – az OIT elnöke kinevezési jogkörébe tartozó vezetõi állás kivételével – döntésérõl haladéktalanul tá-
jékoztatja az OIT elnökét.”

41. §

A Bszi. 74. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„74. § (1) A bírósági vezetõ köteles részt venni a kinevezõje által meghatározott, vezetési ismereteket is nyújtó képzé-

sen.
(2) A kinevezõ – a (3)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a bírósági vezetõ vezetõi tevékenységét szükség szerint, de

legalább egy alkalommal, legkésõbb a megbízatásának lejártát megelõzõ évben megvizsgálja.
(3) A kinevezõ a tanácselnök vezetõi tevékenységét szükség szerint, de legalább hatévente egyszer megvizsgálja.
(4) A véleményezõ szerv – továbbá a helyi bíróság elnöke, elnökhelyettese, csoportvezetõje, csoportvezetõ- helyettese

esetében a bírói tanács – javaslatára a vizsgálatot le kell folytatni.
(5) Ha
a) az OIT azt állapítja meg, hogy a határozatát vagy a szabályzataiban foglaltakat, továbbá az OIT elnökének határo-

zatát a bírósági vezetõ nem hajtja végre, az OIT,
b) az összbírói értekezlet, illetve a véleményezõ szerv – továbbá a helyi bíróság elnöke, elnökhelyettese, csoportveze-

tõje, csoportvezetõ-helyettese esetében a bírói tanács – a bírósági vezetõ felmentését kezdeményezi, a kinevezõ
elrendeli a bírósági vezetõ vezetõi tevékenységének vizsgálatát.

(6) A vizsgálatot az elrendelésétõl számított 60 nap alatt be kell fejezni.
(7) A vizsgálat részletes szempontjait és eljárását az OIT szabályzatban határozza meg.”

42. §

A Bszi. a 74. §-t követõen a következõ 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § (1) Ha a bírósági vezetõi vizsgálat a vezetõ alkalmatlanságát állapította meg, a vezetõt vezetõi tisztségébõl

azonnali hatállyal fel kell menteni.
(2) A felmentett vezetõ a felmentést kimondó határozat ellen – a kézbesítéstõl számított 15 napon belül – a szolgálati

bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.”

43. §

(1) A Bszi. 79. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az összbírói értekezlet feladata:]
„b) véleményt nyilvánít a 72. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bírósági vezetõk pályázatáról, és dönt a bíró-

sági vezetõi vizsgálatuk elrendelésének kezdeményezésérõl,”
(2) A Bszi. 79. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
[Az összbírói értekezlet feladata:]
„e) dönt az OIT elnöke által kinevezett bírósági vezetõk felmentésének kezdeményezésérõl.”
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44. §

A Bszi. 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„81. § (1) Az összbírói értekezlet akkor határozatképes, ha azon a bírák több mint a fele részt vesz. Az összbírói érte-

kezletet határozatképtelensége esetén legkésõbb 15 napon belül ismét össze kell hívni. A megismételt összbírói értekez-
let a jelenlévõk számától függetlenül határozatképes. Az összbírói értekezlet – eltérõ döntésének hiányában – a határoza-
tait titkos szavazással hozza.

(2) Az összbírói értekezlet szavazattöbbséggel határoz.”

45. §

A Bszi. 83. § a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bírói tanács]
„a) véleményt nyilvánít a bíró kinevezése, beosztása, áthelyezése, a hozzájárulása nélkül történõ kirendelése, továb-

bá – a bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 57. § (2) bekezdés a), e)–h) pontjaiban fog-
laltak kivételével – felmentése tárgyában,

b) kezdeményezheti a helyi bírósági elnök, elnökhelyettes, csoportvezetõ, csoportvezetõ-helyettes vizsgálatának el-
rendelését vagy felmentését,”

46. §

A Bszi. 84. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bírói tanácsnak 5–15 tagja és 3–13 póttagja van; a tagok és a póttagok számát az összbírói értekezlet határozza

meg. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben a bírói kinevezési eljárás során szabályozott feladatai el-
látása (a pályázók meghallgatása és a pályázatoknak az elért pontszámoknak megfelelõen való rangsorolása) során a me-
gyei bíróság bírói tanácsa két – az ítélõtábla elnöke által kijelölt – ítélõtáblai bíróval, az ítélõtábla bírói tanácsa két –
a Legfelsõbb Bíróság elnöke által kijelölt – legfelsõbb bírósági bíróval egészül ki, akik a bírói tanácsnak e feladatai ellá-
tása során a többi taggal azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.”

47. §

A Bszi. 89. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ítélõtábla kollégiumának tagjai az ítélõtábla bírái, valamint általuk az ítélõtábla illetékességi területéhez tarto-

zó megyei bíróságok azonos ügyszakban mûködõ kollégiumainak a bírái közül 6 évre választott bírák, továbbá az ítélõ-
tábla illetékességi területéhez tartozó megyei bíróságok azonos ügyszakban mûködõ kollégiumainak vezetõi. Ha a me-
gyei bíróságon azonos ügyszakban mûködõ kollégium nincs, vagy más kollégiummal összevontan mûködik, az ítélõtábla
kollégiumába ez utóbbi kollégium tagjai közül kell tagot választani.”

48. §

(1) A Bszi. 90. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kollégium]
„a) véleményt nyilvánít – a helyi bírósági állásra benyújtott pályázat kivételével – a bírói álláspályázatokról,”
(2) A Bszi. 90. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kollégium]
„d) véleményt nyilvánít a 72. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vezetõi álláspályázatokról és kezdeményez-

heti a bírósági vezetõ bírósági vezetõi vizsgálatának elrendelését vagy felmentését,”
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49. §

(1) A Bszi. VIII. Fejezetének címe helyébe a következõ cím lép, egyidejûleg a Bszi. a Fejezet címét követõen a követ-
kezõ alcímmel egészül ki:

„A bírósági határozatok végrehajtása és a bírósági épületek rendjének fenntartása
A bírósági határozatok végrehajtása”
(2) A Bszi. a 97. §-t követõen a következõ alcímmel és 97/A–97/D. §-okkal egészül ki:
„A bírósági épületek rendjének fenntartása
97/A. § (1) A bírósági épületnek a közönség és ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeibe és a tárgyalóterembe

a bírósági ügyintézés és a nyilvános tárgyaláson történõ részvétel céljából – e törvényben foglalt korlátozással – bárki
beléphet.

(2) A bíróság épületében tartózkodók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely tiszteletben tartja az igazságszol-
gáltatás méltóságát, nem zavarja meg a bíróság mûködését és megfelel az épület használatának rendjére vonatkozó
elõírásoknak.

97/B. § A bírósági épület rendjének biztosítása a bíróság elnökének feladata. A bíróság elnöke – helyi bíróság eseté-
ben a megyei bíróság elnöke – e körben megállapítja a bírósági épület használatának rendjét, meghatározza a közönség
és az ügyfélforgalom számára nyitva álló épületrészeket, valamint megalkotja és a központi honlapon – és ha a bíróság
saját honlappal rendelkezik, a bíróság honlapján is – közzéteszi az ezekrõl szóló, az OIT által meghatározott
követelményeknek megfelelõ szabályzatot.

97/C. § (1) A bíróság épületébe, kivéve, ha eljárási cselekmény lefolytatásához az szükséges, lõfegyverrel, lõszerrel,
robbanóanyaggal, robbantószerrel, illetve a közbiztonságra különösen veszélyes vagy rendbontásra alkalmas eszközzel
– a rendõrség, a büntetés-végrehajtási testület vagy más fegyveres szervek hivatásos állományú, szolgálati feladatot ellá-
tó tagjain kívül – senki nem léphet be. Ennek ellenõrzésére a bíróság elnöke, valamint az általa az épület rendjének bizto-
sításával megbízott szervezet vagy személy (a továbbiakban együtt: rendfenntartást végzõ személy) jogosult.

(2) A rendfenntartást végzõ személy köteles elõsegíteni, hogy az eljárásban részt vevõ személyek, a hallgatóság és
a sajtó – a rájuk vonatkozó jogszabályban elõírtak szerint – gyakorolhassák jogaikat és teljesíthessék kötelezettségeiket.
Ennek érdekében a rendfenntartást végzõ személy

a) azt a személyt, aki a 97/A. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi, továbbá a bíróság épületében a tár-
gyalótermen kívül az általa tanúsított magatartással a tárgyaló bíróság munkáját, így különösen a tárgyalás szabályszerû
menetét zavarja, a magatartás abbahagyására hívhatja fel, ha pedig ez nem vezet eredményre – a bíróság által idézett sze-
mély kivételével – a bíróság épületébõl való távozásra szólíthatja fel,

b) az (1) bekezdésben foglaltakat megszegõ személynek a bíróság épületébe történõ belépését megtilthatja, vagy õt
az épületbõl való távozásra szólíthatja fel,

c) az önkéntes teljesítés elmaradása esetén gondoskodik a tanács elnöke, egyesbíró eljárása esetén az eljáró bíró (a to-
vábbiakban e §-ban együtt: tanács elnöke) által a tárgyalóterembõl kiutasított személy kivezetésérõl, valamint arról,
hogy az adott tárgyalási napról kiutasított személy a tárgyalóterembe ne térhessen vissza,

d) az önkéntes teljesítés elmaradása esetén gondoskodik a tanács elnökének a nyilvánosság kizárásáról rendelkezõ
határozata végrehajtásáról,

e) a bíróság épületébe belépõ vagy onnan kilépõ személyt csomagja tartalmának bemutatására felhívhatja; ha ennek
az érintett nem tesz eleget, az épületbe történõ belépését megtilthatja vagy az épületbõl való távozásra felszólíthatja.

(3) Ha a rendfenntartást végzõ személy intézkedésének az érintett önként nem tesz eleget, a rendfenntartást végzõ
személy az intézkedésre jogosult hatósághoz fordulhat.

97/D. § (1) Ha a bíróság elnöke a 97/B. §-ban meghatározott feladatának ellátása körében – az ügyek elosztása során,
az eljáró tanács elnöke, az OIT, illetve más bíróság vagy hatóság jelzése alapján vagy egyéb módon – észleli, hogy egy
ügy elbírálása a rendfenntartás szempontjából kiemelt kockázatot jelenthet, a tárgyalások nyilvánosságának és az épület
rendjének megfelelõ biztosítása érdekében köteles a szükséges intézkedést megtenni.

(2) A bíróság elnöke a kiemelt kockázatú ügyben a következõ intézkedést vagy intézkedéseket teszi:
a) biztosítja a megfelelõ tárgyalótermet,
b) ha ennek feltételei adottak, elrendeli a nyilvános tárgyalásnak a bíróság zártláncú televíziós hálózatán történõ

közvetítését,
c) biztosítja a rendfenntartást végzõ személyek fokozott készenlétét,
d) a rendfenntartást végzõ személyek számára elrendeli a bíróság épületébe belépõ vagy onnan kilépõ személyek cso-

magja tartalmának bemutatására való felhívás kötelezõ alkalmazását,
e) értesíti az intézkedésre jogosult hatóságot,
f) megteszi az épület rendjének fenntartása érdekében szükséges szervezési intézkedéseket.
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(3) Az eljáró tanács elnöke a tárgyalás elõkészítése körében megvizsgálja, hogy az ügy körülményei – így különösen
a felek, a terheltek vagy az idézett tanúk nagy száma, illetve az ügy társadalom széles körének figyelmét felkeltõ tárgya –
alapján szükség van-e az eljárási törvényekben foglalt, a tanács elnökének jogkörébe tartozó döntések mellett a (2) be-
kezdésben foglalt intézkedés megtételére, és ennek érdekében tájékoztatja a bíróság elnökét.

(4) A bíróság elnöke az általa elrendelt intézkedésrõl az eljáró tanács elnökét és az intézkedéssel érintetteket
tájékoztatja.”

50. §

(1) Hatályát veszti a Bszi.
a) 18. §-a,
b) 19. § (3) bekezdése,
c) 21. §-a,
d) 22. § (1) bekezdése,
e) 23. § (2) bekezdése,
f) 24. § (3) bekezdésében a „ , székhelye Budapest” szövegrész,
g) 41. §-a,
h) 42. § (4) bekezdése,
i) 63. § (2) bekezdésében az „és a munkaügyi bíróság elnökének” szövegrész,
j) a 64. §-ában az „és a munkaügyi” szövegrész,
k) 70. § (5) bekezdésében az „és a munkaügyi” szövegrész,
l) 99–104. §-a,
m) 106. és 107. §-a és
n) melléklete.
(2) A Bszi.
a) 16. § e) pontjában a „bíróság” szövegrész helyébe a „bíróságok”,
b) 20. § (5) bekezdésében a „kijelölt” szövegrész helyébe a „külön törvényben meghatározott”,
c) 60. § (2) bekezdésében, 66. § (3) bekezdésében és 68. § (3) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OIT

elnöke” és
d) 80. § (2) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OIT vagy az OIT elnöke”

szöveg lép.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosítása

51. §

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (továbbiakban: Bjt.) a 2. §-át követõen
a következõ alcímmel egészül ki:

„A bírói kinevezés feltételei”

52. §

(1) A Bjt. 3. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõ
h) ponttal egészül ki:

[A Magyar Köztársaságban bíróvá az nevezhetõ ki, aki]
„g) legalább egy évig
ga) bírósági titkárként, ügyészségi titkárként, ügyvédként, közjegyzõként, jogtanácsosként dolgozott,
gb) kormánytisztviselõként, illetve köztisztviselõként központi közigazgatási szervnél közigazgatási, illetve jogi

szakvizsgához kötött munkakörben dolgozott,
gc) korábban alkotmánybíróként, bíróként, katonai bíróként, ügyészként mûködött,
gd) nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió valamely szervénél ítélkezett, vagy az igazságszolgáltatással

összefüggõ tevékenységet folytatott,
h) a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye alapján a bírói hivatás gyakorlására alkalmas.”
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(2) A Bjt. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nem nevezhetõ ki bíróvá az a személy,
a) aki büntetett elõéletû,
b) aki egyetemi jogi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
c) aki büntetlen elõéletû, de a bíróság bûncselekmény elkövetése miatt büntetõjogi felelõsségét jogerõs ítéletben

megállapította
ca) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés

esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
cb) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott öt évet el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén

a mentesítés beálltától számított tíz évig,
cc) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés

beálltától számított nyolc évig,
cd) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától

számított öt évig,
ce) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés beáll-

tától számított három évig,
cf) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától

számított nyolc évig,
cg) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés büntetés esetén

a mentesítés beálltától számított öt évig,
ch) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától szá-

mított három évig,
d) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntetõ végzés jog-

erõre emelkedésétõl számított három évig,
e) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidõ, annak meghosszabbítása esetén a meg-

hosszabbított próbaidõ elteltétõl számított három évig,
f) akivel szemben büntetõeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult el-

járást – van folyamatban, a büntetõeljárás jogerõs befejezéséig,
g) akit bíróként, ügyészként, kormánytisztviselõként, köztisztviselõként, közjegyzõként, ügyvédként, végrehajtó-

ként, közalkalmazottként, fegyveres szerv hivatásos állományú tagjaként, igazságügyi alkalmazottként, ügyészségi tit-
kárként és fogalmazóként, ügyvédjelöltként, közjegyzõhelyettesként fegyelmi eljárásban a legsúlyosabb fegyelmi bün-
tetéssel sújtottak, mindaddig, amíg a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.”

(3) A Bjt. 3. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A köztársasági elnök – az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) javaslatára – az (1) bekez-

dés d), e) és g) pontjaiban meghatározott feltételek alól felmentést adhat a Fõvárosi Bíróságon szabadalmi ügyekben el-
járó bíró esetében, feltéve, hogy a kinevezendõ személy egyetemi végzettséggel rendelkezik.”

53. §

A Bjt. 4. és 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A bírói kinevezésre pályázónak a pályázat benyújtásakor
a) igazolnia kell a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, valamint
b) hatósági bizonyítvánnyal igazolnia kell azt a tényt, hogy a 3. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott körül-

mény vele szemben nem áll fenn,
c) igazolnia kell, hogy kezdeményezte a pályaalkalmassági vizsgálatot vagy rendelkezik érvényes vizsgálati

eredménnyel.
5. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat magában foglalja az egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági vizsgálatot.

Ennek során vizsgálni kell a bírói munka végzését kizáró vagy számottevõen befolyásoló pszichikai és egészségi okokat,
valamint a bíró személyiségének intelligencia- és karakterjellemzõit. Jogszabályban meghatározott szempontok szerint
állást kell foglalni abban a kérdésben, hogy a jelölt személyiségjegyei alapján a bírói munka elvégzésére várhatóan
alkalmas-e.

(2) A pályaalkalmassági vizsgálatot és pályaalkalmassági felülvizsgálatot az igazságügyért felelõs miniszter által
– az OIT egyetértésével – kijelölt igazságügyi szakértõkbõl álló szakértõi bizottság végzi. A vizsgálandó kompetenciák
felsorolását e törvény 5. számú melléklete tartalmazza.
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(3) A vizsgálatról készített részletes értékelést is tartalmazó szakmai vélemény és az alkalmasságra vonatkozó megál-
lapítás – ha rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat elvégzését szükségessé tevõ körülmény nem merül fel – három évig
érvényes és új pályázat benyújtása esetén felhasználható.

(4) A pályaalkalmassági vizsgálat költségét a pályázó viseli. A pályázat kiírója a pályaalkalmassági vizsgálat költsé-
gét a nyertes pályázónak visszatéríti.

(5) A pályaalkalmassági vizsgálat és pályaalkalmassági felülvizsgálat szempontjainak, módjának és eljárásának rész-
letes szabályairól külön jogszabály rendelkezik.”

54. §

(1) A Bjt. 6. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„A bírói pályázati eljárás”
(2) A Bjt. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bírói álláshelyre nyilvános pályázatot kell kiírni, kivéve ha e törvény és a bíróságok szervezetérõl és igazgatá-

sáról szóló törvény eltérõen rendelkezik. A kiválasztás során garantálni kell, hogy a bírói tisztséget nyilvános és vala-
mennyi – a jogszabályi, valamint a pályázati felhívásban meghatározott feltételeket teljesítõ – pályázó számára egyenlõ
esélyt biztosító, e törvényben szabályozott pályázati eljárás eredményeként a legalkalmasabb jelölt nyerje el.”

55. §

A Bjt. 7–9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A pályázat kiírására az OIT elnöke jogosult. A bíróság elnöke a bírói álláshely megüresedésérõl haladéktala-

nul értesíti az OIT elnökét.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a bírói kinevezéshez szükséges valamennyi feltételt. Jogszabályban nem

szereplõ pályázati feltétel a munkakörhöz szükséges speciális szakismeret esetén, ahhoz kapcsolódóan írható elõ; errõl
a pályázókat a pályázati felhívásban külön tájékoztatni kell.

(3) A pályázati felhívást a Bírósági Közlönyben, valamint a bíróságok központi internetes honlapján, bárki számára
hozzáférhetõ módon közzé kell tenni.

(4) A pályázatot
a) helyi és munkaügyi bíróságra, továbbá megyei bíróságra kiírt pályázat esetén a megyei bíróság elnökéhez,
b) ítélõtáblára kiírt pályázat esetén az ítélõtábla elnökéhez,
c) a Legfelsõbb Bíróságra kiírt pályázat esetén a Legfelsõbb Bíróság elnökéhez (a továbbiakban e fejezetben együtt:

a bíróság elnöke) kell benyújtani.
(5) Ha a pályázó pályázata elkésett, azt a bíróság elnöke elutasítja; a hiányos pályázatot benyújtó pályázót [4. §, 32. §

(1) bekezdés] pedig rövid határidõ tûzésével felhívja a hiányok pótlására, ennek elmulasztása esetén a pályázatot
elutasítja.

8. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálatról készített részletes értékelést is tartalmazó szakmai véleményt és az alkalmas-
ságra vonatkozó megállapítást meg kell küldeni a pályázónak és a pályázattal érintett bíróság elnökének.

(2) A pályázati határidõ leteltét követõen, valamennyi pályázó pályaalkalmassági vizsgálati eredményének kézhez-
vételét követõ 15 napon belül

a) helyi, munkaügyi és megyei bíróságra kiírt pályázat esetén a megyei bíróság,
b) ítélõtáblára kiírt pályázat esetén az ítélõtábla,
c) a Legfelsõbb Bíróságra kiírt pályázat esetén a Legfelsõbb Bíróság
bírói tanácsa (a továbbiakban: bírói tanács) a pályázókat meghallgatja, és a pályázatokat az elért pontszámoknak meg-

felelõen rangsorolja.
(3) A pályázati rangsor kialakítása során kizárólag a következõ szempontok vehetõk figyelembe:
a) a bírósági fogalmazói és bírósági titkári joggyakorlati idõ, illetve a bírói szolgálati idõ szakmai értékelésének ered-

ménye, nem bírósági joggyakorlattal rendelkezõ pályázó esetén a korábbi munkáltató értékelése,
b) a megyei bírósági, ítélõtáblai és a legfelsõbb bírósági álláshelyre (a továbbiakban: magasabb bírói álláshely) pá-

lyázó esetében a kollégium véleménye,
c) a pályaalkalmassági vizsgálat eredménye,
d) a jogi szakvizsga eredménye,
e) a tudományos fokozat,
f) a szakjogászi, illetve egyéb (a munkakörhöz kapcsolódó) másoddiploma,
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g) a jogi diploma megszerzését követõen szakterületen végzett külföldi tanulmányút,
h) a nyelvismeret,
i) a jogi tárgyú publikáció,
j) a Magyar Bíróképzõ Akadémia által szervezett kötelezõ képzéseken elért eredmény és a fakultatív képzéseken való

részvétel,
k) egyéb, a bírói tisztség betöltéséhez szükséges szakmai többlettevékenység,
l) a meghallgatás eredménye.
(4) Az igazságügyért felelõs miniszter rendeletben határozza meg a (3) bekezdésben felsorolt szempontokhoz rendel-

hetõ pontszámot a bírói, illetõleg a magasabb bírói álláshelyre benyújtott pályázat esetén. Magasabb bírói álláshelyre pá-
lyázó esetében a (3) bekezdésben foglaltak súlyozásakor az a)–c) pontban foglalt szempontoknak kell kiemelt jelentõsé-
get tulajdonítani.

9. § (1) A bírói tanács a rangsor kialakítása során a pontszámok alapján kialakult sorrendtõl nem térhet el. Ha a rangsor
elsõ helyén több pályázó szerepel, közülük a bírói tanács egyszerû szótöbbséggel hozott, írásbeli, indokolt határozatával
választja ki azt a pályázót, akit kinevezésre javasol.

(2) A bírói tanács a pályázók rangsorát, az (1) bekezdésben foglalt esetben az írásbeli, indokolt határozatát és a pályá-
zatokat haladéktalanul továbbítja a bíróság elnökéhez.

(3) Ha a bíróság elnöke az elsõ helyen rangsorolt pályázó kinevezésével egyetért, úgy a pályázati rangsort és a pályá-
zatokat a köztársasági elnökhöz történõ felterjesztés érdekében 15 napon belül az OIT elnökének megküldi. Ha az OIT
elnöke a bíróság elnökének javaslatával egyetért, a köztársasági elnökhöz való felterjesztéssel a pályázatot elbírálja. Ha
az OIT elnöke a javaslattól eltérõ – a rangsor soron következõ helyein álló – pályázót javasol bírói kinevezésre, ezt írás-
ban indokolnia kell és javaslatát, a pályázati rangsort, valamint a pályázatokat haladéktalanul az OIT elé kell terjesztenie.
Ebben az esetben az OIT bírálja el a pályázatot és dönt arról, hogy mely pályázó kinevezését támogatja, és terjeszti fel
a köztársasági elnökhöz.

(4) Ha a bíróság elnöke a bírói tanács által felállított rangsor alapján kinevezésre javasolt pályázótól eltérõ – a rangsor
soron következõ helyein álló – pályázót javasol bírói kinevezésre, ezt írásban indokolnia kell és javaslatát, a pályázati
rangsort, valamint a pályázatokat 15 napon belül az OIT elé terjesztés céljából az OIT elnökének megküldi. Ebben
az esetben az OIT bírálja el a pályázatot, és dönt arról, hogy mely pályázó kinevezését támogatja, és terjeszti fel a köztár-
sasági elnökhöz.

(5) A Legfelsõbb Bíróságra kiírt pályázat esetén, ha a Legfelsõbb Bíróság elnöke az elsõ helyen rangsorolt pályázó
kinevezésével egyetért, úgy a pályázati rangsort és a pályázatokat a köztársasági elnökhöz történõ felterjesztés érdeké-
ben 15 napon belül az OIT-nak megküldi. Ha a Legfelsõbb Bíróság elnöke a bírói tanács által felállított rangsor alapján
kinevezésre javasolt pályázótól eltérõ – a rangsor soron következõ helyein álló – pályázót javasol bírói kinevezésre, ezt
írásban indokolnia kell és javaslatát, a pályázati rangsort, valamint a pályázatokat és az írásbeli indokolást 15 napon be-
lül az OIT-nak megküldi. Mindkét esetben az OIT bírálja el a pályázatot és dönt arról, hogy mely pályázó kinevezését tá-
mogatja, és terjeszti fel a köztársasági elnökhöz.

(6) Az OIT-ot a javaslatok nem kötik. Az OIT a pályázókat meghallgathatja.
(7) Ha a nyertes pályázó bírói kinevezéssel már rendelkezik, a (3)–(5) bekezdésben foglalt eljárás során a pályázat el-

bírálója a köztársasági elnökhöz való felterjesztés helyett az áthelyezésre jogosultnál kezdeményezi a bíró áthelyezését,
vagy ha az OIT a pályázat elbírálója és az áthelyezésre is az OIT jogosult, határoz a bíró áthelyezésérõl.”

56. §

A Bjt. 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Eredménytelen a pályázat, ha egyetlen pályázat sem érkezik vagy azokat a bíróság elnöke a 7. § (5) bekezdésében

foglaltak szerint elutasította, továbbá ha a pályázat elbírálására végsõ soron jogosult OIT a kinevezésre vonatkozó javas-
latot nem fogadja el és a pályázók egyikének sem támogatja a kinevezését.

(3) A pályázat eredményérõl a pályázókat írásban kell tájékoztatni, egyidejûleg közölni kell a pályázó rangsorban el-
foglalt helyét és pontszámát.”

57. §

A Bjt. a 10/F. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:
„A bíró kinevezése, beosztása, áthelyezése és kirendelése”
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58. §

(1) A Bjt. 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bíró elsõ kinevezése – az OIT javaslatára – határozatlan idõre szól, ha]
„b) kinevezését közvetlenül megelõzõen alkotmánybíróként mûködött, vagy nemzetközi szervezetnél, az Európai

Unió valamely szervénél ítélkezett, illetve az igazságszolgáltatással összefüggõ tevékenységet folytatott, és legalább
ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, vagy”

(2) A Bjt. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a bíró szolgálati viszonya az 57. § (2) bekezdésének g) pontja alapján szûnt meg, és az ott megjelölt megbíza-

tása lejártát követõ 30 napon belül kéri bíróvá történõ ismételt kinevezését, õt kérelmére, pályázat kiírása nélkül a köztár-
sasági elnök – az OIT javaslatára – a megszûnést megelõzõ kinevezésének megfelelõen határozott vagy határozatlan idõ-
re bíróvá kinevezi. A bírói munkakörbe történõ beosztásnál a 40. § (4) és (5) bekezdésében írt rendelkezéseket kell alkal-
mazni, az 57. § (2) bekezdés g) pontjában megjelölt jogviszonyban eltöltött idõt pedig szolgálati idõként kell figyelembe
venni.”

59. §

A Bjt. 12. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A bíró ismét 3 éves határozott idejû kinevezést kap, ha a (2) bekezdés szerinti vizsgálat eredményeként „alkalmas,

utóvizsgálat lefolytatása indokolt” értékelést kap. Az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat az újabb határozott idejû kineve-
zés esetében is megfelelõen alkalmazni kell.”

60. §

A Bjt. a 12. §-t követõen a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A bírói kinevezésre vonatkozó javaslatot az OIT vagy az OIT elnöke a kinevezés kezdõ idõpontját és idõtar-

tamát megjelölve terjeszti a köztársasági elnök elé.”

61. §

A Bjt. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíró tevékenységének megkezdése elõtt a kinevezésétõl számított 8 munkanapon belül esküt tesz a bíróság el-

nöke elõtt az alábbi szöveggel:
„Én .................................. a Magyar Köztársaság bírája esküszöm, hogy hazámhoz mindig hû leszek. Az Alkotmányt

és a jogszabályokat megtartom; a minõsített adatot megõrzöm. Fogadom, hogy a rám bízott ügyeket tisztességes eljárás-
ban, részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelõen bírálom el. Hivatásom gyakorlása so-
rán az igazságosság és a méltányosság vezérel (az esküt tevõ meggyõzõdésének megfelelõen: Isten engem úgy
segéljen).””

62. §

A Bjt. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A bírót szolgálati érdekbõl vagy szakmai fejlõdésének elõsegítése érdekében más szolgálati helyre lehet

kirendelni.
(2) A bírót – hozzájárulása nélkül – háromévenként, ezen belül legfeljebb egy évre lehet szolgálati érdekbõl bírói be-

osztásba, ideiglenesen más szolgálati helyre kirendelni.
(3) A bíró hozzájárulásával a bírói álláshelyre kiírt pályázati feltételekben rögzített idõbeli korlátozásnak megfelelõ-

en ideiglenesen más szolgálati helyre kirendelhetõ, ha ez a bíróságok közötti aránytalan ügyteher kiegyenlítése céljából
szükséges. A pályázat benyújtása a kirendeléshez való hozzájárulásnak tekintendõ.

(4) A bíró a beosztásából eredõ ítélkezési tevékenységének megtartása mellett más szolgálati helyre csak hozzájáru-
lásával rendelhetõ ki.
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(5) A szakmai fejlõdés elõsegítése érdekében a bíró a megyei bíróság, az ítélõtábla és a Legfelsõbb Bíróság elnöké-
nek kezdeményezésére, a megyei bíróságra, az ítélõtáblára, illetve a Legfelsõbb Bíróságra kirendelhetõ.

(6) Ha a bírót a megyei bíróság illetékességi területén kívüli, illetõleg az ítélõtábla bíráját más szolgálati helyre rende-
lik ki, a kirendelésre jogosult OIT elnöknek ki kell kérnie az érintett megyei bíróságok és az ítélõtábla elnökének vélemé-
nyét.

(7) A kirendelésnél a bíró méltányos érdekét figyelembe kell venni.
(8) A kirendelést a bíróval – annak megkezdése elõtt legalább 30 nappal – írásban közölni kell, megjelölve a kirendelés

indokát, helyét, kezdetét és idõtartamát.”

63. §

A Bjt. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a bírót az (1) bekezdés szerinti okból alacsonyabb szintû bíróságra osztják be, megtartja korábbi illetményét és

jogosult a korábbi bírói beosztására utaló elnevezés használatára.”

64. §

A Bjt. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § A bíró más bírósághoz történõ kirendelésére az OIT elnöke, áthelyezésére az OIT, ha a kirendelés vagy az áthe-

lyezés a megyei bíróság és az illetékességi területén mûködõ helyi bíróság között vagy a megyei bíróság illetékességi te-
rületén mûködõ helyi bíróságok között történik, a megyei bíróság elnöke jogosult.”

65. §

A Bjt. a 20/A. §-t követõen a következõ 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a bírót – írásbeli hozzájárulásával – határozott vagy határozatlan idõre, ki-

zárólag vagy részben, igazgatási feladatok ellátásával bízhatja meg.”

66. §

(1) A Bjt. 24. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíróság elnökének, elnökhelyettesének, valamint kollégiumvezetõjének és helyettesének, csoportvezetõjének

és helyettesének a hozzátartozója az általa vezetett bíróságon, kollégiumban vagy csoportban bíróként nem mûködhet.”
(2) A Bjt. 24. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdésben szabályozott összeférhetetlenségi esetben felmentést az OIT adhat. Az összeférhetetlenség

feloldásának kivételes módja az együttalkalmazási tilalom alóli felmentés. A felmentésre akkor kerülhet sor, ha az összes
körülményre figyelemmel megállapítható, hogy az adott vezetõi állás betöltése más módon nem lehetséges. A döntés
mérlegelésénél a meghatározó szempont a szolgálati érdek.”

67. §

A Bjt. 32. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki és a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:

„(1) A bíró köteles az ítélkezõ tevékenység gyakorlásához szükséges rendszeres továbbképzésen részt venni, és öt-
évente az OIT szabályzatában elõírt képzési kötelezettség teljesítését igazolni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

(2) Ha a bíró a képzési kötelezettségének nem tesz eleget, soron kívül el kell rendelni a vizsgálatát, továbbá magasabb
bírói álláshelyre nem nyújthat be pályázatot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti képzés rendszerének és a képzési kötelezettség teljesítésének szabályait az OIT szabály-
zatban határozza meg.”
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68. §

A Bjt. 35. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A készenlét és ügyelet részletes szabályait az OIT szabályzatban állapítja meg.”

69. §

A Bjt. a 38/A. §-t követõen a következõ 38/B. §-sal egészül ki:
„38/B. § A bíró a bírói szolgálati jogviszony fennállása alatt a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli felhívására,

a felhívás kézhezvételétõl számított 15 munkanapon belül hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy nem áll
fenn vele szemben a 3. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott körülmény.”

70. §

A Bjt. 42. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A minisztériumba beosztott bíró felett a munkáltatói jogkört az igazságügyért felelõs miniszter gyakorolja.”

71. §

A Bjt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Legfelsõbb Bíróságra az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására beosztott bíró a Legfelsõbb Bíróságon

nem ítélkezhet, megtartja korábbi illetményét és jogosult a korábbi bírói beosztására utaló elnevezés használatára.”

72. §

A Bjt. 47. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíró munkáját e törvény szerint értékelni kell.”

73. §

A Bjt. 48. és 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. § Az értékelést megalapozó vizsgálatnak – a jogerõsen befejezett ügyek alapján – fel kell tárni a bíró anyagi, eljá-

rási és ügyviteli jogszabály-alkalmazási és tárgyalásvezetési gyakorlatát.
49. § (1) A vizsgálat lefolytatását – saját hatáskörben vagy ilyen irányú kezdeményezésre – a megyei bíróság, az ítélõ-

tábla, illetve a Legfelsõbb Bíróság elnöke (a továbbiakban e fejezetben együtt: a bíróság elnöke) rendeli el.
(2) A vizsgálatot a bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes, továbbá a szakterület szerint illetékes ítélõ-

táblai és legfelsõbb bírósági kollégiumvezetõ kezdeményezheti. Helyi bírósági bíró esetében a helyi bíróság elnöke is
kezdeményezheti a szakmai vizsgálatot.

(3) A vizsgálat lefolytatásának elrendelését a bíróval írásban kell közölni.
(4) A vizsgálatot a bíró beosztási helye és szakterülete szerint illetékes kollégiumvezetõ vagy az általa kijelölt bíró

folytatja le.”

74. §

(1) A Bjt. 50. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A határozatlan idõre kinevezett bíró tevékenységét a kinevezést követõen a harmadik évben, majd nyolcévenként

kell – utoljára a bíróra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõ hatodik évben lehet – értékelni. Ha a kine-
vezés a 11. § (2) bekezdése alapján történt, a bíró tevékenységét a kinevezést követõ harmadik év eltelte elõtt, azt követõ-
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en a harmadik évben, majd nyolcévenként kell – utoljára a bíróra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelõzõ
hatodik évben lehet – értékelni.”

(2) A Bjt. 50. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, soron kívül értékelni kell a bíró tevékenységét, ha]
„a) bármely okból felmerül, hogy a bírói tevékenység ellátására szakmai okból nem képes,”

75. §

(1) A Bjt. 51. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vizsgálatot az elrendelésétõl számított 60 napon belül be kell fejezni és az értékelést a befejezéstõl számított

15 napon belül kell elvégezni.”
(2) A Bjt. 51. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (5) bekezdéssel

egészül ki:
„(3) A kollégiumvezetõ vagy az általa kijelölt bíró a vizsgálathoz kiválasztja a szükséges ügyeket és az értékeléshez

beszerzi a bíró
a) ügyeirõl a vizsgált idõszakban készült tanácselnöki feljegyzéseket,
b) éves tevékenységi kimutatását,
c) szakterülete szerint illetékes másodfokú (felülvizsgálati ügyekben eljáró) bíróság kollégiumvezetõjének – a vizs-

gálati jelentés és az értékelés tervezetének megküldése mellett – a véleményét, a legfelsõbb bírósági bíró kivételével,
d) kötelezõ képzéseken való részvételével kapcsolatos adatokat, és
e) tekintetében az OIT által megalkotott szabályzatban meghatározott egyéb okiratokat, véleményeket, adatokat.
(4) A bíróság elnöke a vizsgálati anyag és a beszerzett iratok, vélemények alapján összességében értékeli a bíró

munkáját.
(5) Az értékeléshez szükséges ügyek kiválasztásának rendjét és a vizsgálat részletes szabályait az OIT szabályzatban

határozza meg.”

76. §

A Bjt. 53. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az értékelés eredményeként a bíró
a) kiváló, magasabb bírói beosztásra alkalmas,
b) kiválóan alkalmas,
c) alkalmas,
d) alkalmas, utóvizsgálat lefolytatása indokolt,
e) alkalmatlan
értékelést kaphat.
(3) A bíróság elnöke az értékelés eredményét írásban indokolni köteles, s azt a bírónak, valamint – a legfelsõbb bíró-

sági bíró kivételével – a bíró beosztása szerint illetékes fellebbviteli bíróság kollégiumvezetõjének meg kell küldenie.
(4) Ha a bíró az értékelés eredményeként „alkalmas, utóvizsgálat lefolytatása indokolt” értékelést kap, az értékelõ

az értékelésben megállapítja a tapasztalt hiányosságokat, rendellenességeket és megjelöli a kívánt változtatás fõ szem-
pontjait, amelyeket a következõ vizsgálat alkalmával meg kell vizsgálni. A következõ vizsgálatot 2 éven belül el kell vé-
gezni. A 12. § (6) bekezdése szerint ismét határozott idõre kinevezett bíró vizsgálatát a határozott idõ leteltét megelõzõen
kell elvégezni.

(5) A bíró a következõ vizsgálatkor alkalmatlan minõsítést kap abban az esetben is, ha az értékelése e vizsgálat alkal-
mával sem éri el legalább az alkalmas értékelést.”

77. §

A Bjt. az 53. §-t követõen a következõ 53/A. és 53/B. §-okkal egészül ki:
„53/A. § (1) Ha a bíró vagy a bíró beosztása szerint illetékes fellebbviteli bíróság kollégiumvezetõje az értékelés ered-

ményét vagy annak írásbeli indokolásában kifejtetteket vitatja, az értékelés eredményének kézhezvételét követõ 30 napon
belül jogorvoslatért az elsõfokú szolgálati bírósághoz fordulhat.
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(2) Alkalmatlan minõsítés esetén a bíróság elnöke felszólítja a bírót, hogy 30 napon belül mondjon le bírói
tisztségérõl.

(3) Ha a bíró e felszólításnak nem tett eleget, errõl a bíróság elnöke haladéktalanul értesíti az elsõfokú szolgálati bíró-
ságot. A szolgálati bíróság – az 53/B. §-ban foglalt eltérésekkel – a fegyelmi eljárás szabályainak megfelelõ alkalmazá-
sával alkalmatlansági eljárást folytat le, melynek során soron kívüli eljárásban dönt a bíró alkalmasságáról, és alkalmat-
lanná nyilvánítás esetén határozatot hoz a bírói szolgálati viszony megszûnésérõl.

(4) Az alkalmatlanságról hozott határozat és az (1) bekezdés szerinti jogorvoslat tárgyában hozott határozat ellen
a fegyelmi határozatra vonatkozó szabályok szerint van helye fellebbezésnek és másodfokú eljárásnak.

(5) Az alkalmatlanságot megállapító értékelés közlésének napjától a szolgálati bíróság jogerõs határozatáig terjedõ
idõben a bíró olyan tevékenységet nem folytathat, amely kizárólag bírói hatáskörbe tartozik.

53/B. § (1) A bíróság elnökének értesítése alapján az elsõfokú szolgálati bíróság kijelölt tanácsa megindítja az alkal-
matlansági eljárást és az elõzetes vizsgálat lefolytatására vizsgálóbiztost rendel ki.

(2) A vizsgálóbiztos köteles a tényállás megállapításához szükséges valamennyi körülményt tisztázni. Ennek érdeké-
ben meghallgathatja az eljárás alá vont bírót és az értékelõ bírósági elnököt, tanúkat hallgathat ki, a bírói értékelés irataiba
betekinthet. A bírák és a bíróság dolgozói kötelesek részére a szükséges tájékoztatást megadni.

(3) Ha a kijelölt tanács megítélése szerint az értékelés homályos, hiányos, önmagával ellentétben állónak látszik,
vagy helyességéhez egyébként nyomatékos kétség fér, a kijelölt tanács az értékelõ bírósági elnököt és az eljárás alá vont
bírót meghallgatja.

(4) A kijelölt tanács indoklással ellátott határozatával
a) megállapítja a bíró alkalmatlanságát,
b) módosítja az értékelõ vezetõ minõsítését vagy
c) eljárási szabálysértés esetén a bíróval szemben indult eljárást megszünteti, és a bíró munkájának új értékelését

rendeli el.
(5) A kijelölt tanács a (4) bekezdés a) pontja szerinti határozat jogerõre emelkedését követõen haladéktalanul meg-

küldi a határozatot az OIT-nak a bíró felmentése iránti intézkedések megtétele érdekében.
(6) Az e §-ban foglalt szabályok megfelelõ alkalmazásával kell eljárni az értékeléssel szemben elõterjesztett jogor-

voslat elbírálása során is.”

78. §

A Bjt. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54. § (1) Ha a bíró tevékenységének ellátására egészségügyi ok esetén tartósan nem képes, a bíróság elnöke õt írásban

felszólítja, hogy tisztségérõl 30 napon belül mondjon le. A felszólításban röviden meg kell jelölni azokat az okokat, ame-
lyek a bíró alkalmatlanságára utalnak.

(2) Ha a bíró a (1) bekezdés szerinti felszólítás ellenére, tisztségérõl nem mond le, meg kell vizsgáltatni a bíró egész-
ségi állapotát (5. §), és annak eredményétõl függõen kell eljárni.

(3) Ha a bíró a munkáltató által elrendelt orvosi vizsgálaton önhibájából nem vesz részt, úgy kell tekinteni, hogy az al-
kalmatlanság jogkövetkezményének alkalmazását tudomásul veszi.”

79. §

A Bjt. az 55. §-t követõen a következõ 55/A. §-sal egészül ki:
„55/A. § A bíró éves tevékenységérõl az ügyforgalmi és tevékenységi adatok, továbbá a másodfokú és a felülvizsgála-

ti határozatok alapján kimutatást kell készíteni. Az OIT szabályzatban határozza meg, hogy a kimutatásnak milyen ada-
tokat kell tartalmaznia. A kimutatást a bíróság elnökének éves tájékoztatójával egyidejûleg közölni kell az összbírói érte-
kezlet (teljes ülés) tagjaival. A kimutatás adatait a bíró vizsgálatánál, értékelésénél figyelembe kell venni.”

80. §

A Bjt. 57. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„57. § (1) A bíró szolgálati viszonya megszûnik:
a) a bíró halálával,
b) felmentéssel,
c) a 12. § (4) bekezdésében foglalt esetben.
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(2) A bírót fel kell menteni,
a) ha bírói tisztségérõl lemondott,
b) ha a bíró tisztségének ellátására egészségügyi okból tartósan alkalmatlanná vált vagy az 53/B. § szerinti alkalmat-

lansági eljárás során alkalmatlanná nyilvánították,
c) ha a bíróval szemben jogerõsen szabadságvesztést vagy közérdekû munkát szabtak ki, kényszergyógykezelését

rendelték el,
d) ha a bíró a bírói esküt a 13. §-ban meghatározott határidõn belül nem tette le,
e) ha a bíró kinevezésének a 3. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt feltételei már nem állnak fenn,
f) ha a bírót országgyûlési, önkormányzati képviselõnek vagy polgármesternek megválasztották, illetõleg a Kormány

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó állami vezetõnek megválasztották vagy
kinevezték,

g) ha a bíró – az OIT egyetértésével – nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió valamely szervénél pályázat
alapján vagy kijelölés ítélkezésre vagy az igazságszolgáltatással összefüggõ egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt
létesít,

h) ha a bíró a 70. életév (a továbbiakban: felsõ korhatár) betöltése elõtt, de az általános öregségi nyugdíjkorhatár be-
töltését követõen maga kéri nyugállományba helyezését, illetve a felsõ korhatárt elérte,

i) ha a bíróval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás során jogerõs fegyelmi büntetésként a bírói tisztségbõl való fel-
mentést indítványozták,

j) ha a bíró a 19. §-ban írtak szerint a részére felajánlott bírói állást nem fogadta el,
k) ha a bíró a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a vagyonnyilatkozatában

– a vele közös háztartásban élõ hozzátartozók adatait is ideértve – lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl,
illetõleg elhallgat, vagy a vagyonnyilatkozatát és a személyes adat kezelésére felhatalmazó nyilatkozatát visszavonja,

l) ha a bíró a 38/B. §-ban meghatározott igazolási kötelezettségének ismételt szabályszerû felhívásra 15 munkanapon
belül nem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívülálló ok következménye,

m) ha a bíró a munkáltató által elrendelt orvosi vizsgálaton az 54. § (3) bekezdése szerint nem vesz részt.
(3) A bíró felmenthetõ, ha rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjra válik jogosulttá.
(4) A nyugállományba helyezett bíró a nyugdíjazását közvetlenül megelõzõen betöltött beosztásának és vezetõi tiszt-

ségének megnevezését a „nyugalmazott” jelzõvel jogosult viselni [(2) bekezdés h) pontja és (3) bekezdés].”

81. §

A Bjt. 60. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nyugállományba helyezés, a felsõ korhatár elérése esetén, valamint ha a bíró szolgálati viszonya az 57. § (2) be-

kezdésének j) pontja szerint szûnik meg, a bíró felmentési ideje 6 hónap. A bírót a munkavégzési kötelezettség alól 3 hó-
napra fel kell menteni, kivéve, ha a bíró kéri, hogy a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje ennél rövidebb le-
gyen. Az OIT elnöke a bírót – a bíróság elnökének véleményét figyelembe véve – a teljes felmentési idõre is mentesítheti
a munkavégzési kötelezettség alól.”

82. §

A Bjt. a 62. §-t követõen a következõ 62/A. §-sal egészül ki:
„62/A. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a bírói szolgálati jogviszony fennállása alatt írásban, a mulasztás jogkö-

vetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a bírót annak igazolására, hogy vele szemben nem áll fenn a 3. § (2) bekez-
dés a)–f) pontjában meghatározott körülmény.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott felhívásra a bíró igazolja, hogy vele szemben a 3. § (2) bekezdés a)–f) pont-
jában meghatározott körülmény nem áll fenn, a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazolásra szolgáló hatósági bizonyít-
vány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a bíró részére megtéríti.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 3. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott körülmény vizsgálata céljából
kezeli a bírói szolgálati jogviszony létesítését megelõzõen a bírói kinevezésre pályázó személy és a bíró azon személyes
adatait, amelyeket az e célból a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.

(4) A 4. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a 38/B. §-ban meghatározottak alapján megismert személyes adatokat
a munkáltatói jogkör gyakorlója a bírói szolgálati jogviszony létesítésérõl meghozott döntés idõpontjáig vagy – a bírói
szolgálati jogviszony létesítése és fennállása esetén – a bírói szolgálati jogviszony megszûnéséig kezeli.”
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83. §

A Bjt. a 62/A. §-t követõ VI. Fejezet A bíró fegyelmi felelõssége fejezet címet követõen a következõ alcímmel és
62/B–62/D. §-sal egészül ki:

„Szolgálati bíróság
62/B. § (1) A bírák fegyelmi és az ezzel összefüggõ kártérítési ügyeiben, továbbá a bíró munkájának szakmai és veze-

tõi munkájának értékelésébõl eredõ jogvitákban a Fõvárosi Ítélõtábla mellett elsõfokú szolgálati bíróság (a továbbiak-
ban: elsõfokú szolgálati bíróság), a Legfelsõbb Bíróság mellett másodfokú szolgálati bíróság (a továbbiakban: másodfo-
kú szolgálati bíróság) (a továbbiakban együtt: szolgálati bíróság) jár el.

(2) A szolgálati bíróság elnökét, és tagjait a Legfelsõbb Bíróság, az ítélõtáblák és a megyei bíróságok bírái közül
az OIT nevezi ki. A szolgálati bíróság elnökhelyettesét az adott szolgálati bíróság elnöke nevezi ki.

(3) A szolgálati bíróság tagjaira a Legfelsõbb Bíróság elnöke, az ítélõtáblák és a megyei bíróságok elnökei – a kollé-
giumvezetõk véleményére is figyelemmel – tesznek javaslatot.

(4) A szolgálati bíróság tagja e feladatát az ítélkezési vagy igazgatási munkája mellett látja el.
(5) A szolgálati bíróság tagja – szolgálati bírói tevékenységével arányos – díjazásra jogosult. A díjazás részletes sza-

bályait az OIT szabályzatban határozza meg.
62/C. § (1) Az elsõfokú szolgálati bíróság létszáma legfeljebb 75 fõ, a másodfokú szolgálati bíróság létszáma legfel-

jebb 15 fõ.
(2) Nem nevezhetõ ki a szolgálati bíróság bírájává az a bíró, aki
a) az OIT választott bíró tagja,
b) az OIT póttagja,
c) a fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosult elnök vagy annak helyettese,
d) aki a törvény szerint beosztása következtében nem ítélkezhet vagy szolgálati viszonya szünetel, vagy
e) aki hozzátartozói kapcsolatban [Pp. 13. § (2) bek.] áll az OIT elnökével, az OIT Hivatal vezetõjével, az ítélõtábla

vagy a megyei bíróság elnökével, illetve elnökhelyettesével.
(3) A szolgálati bíróság bíráinak megbízatása a kinevezésétõl számított 6 évre szól.
(4) Akadályoztatása esetén a szolgálati bíróság elnökét az elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti.
62/D. § (1) A szolgálati bíróság bírájaként nem járhat el az a szolgálati bíró, aki ellen fegyelmi vagy – a magánvádas és

pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást kivéve – büntetõeljárás van folyamatban, az eljárás jogerõs befeje-
zéséig.

(2) A szolgálati bíróság bírájának a tisztsége megszûnik:
a) a bírói tisztség megszûnésével,
b) a szolgálati bírósági bírói tagságról való lemondással,
c) a fegyelmi vagy a büntetõjogi felelõssége jogerõs megállapításával,
d) ha a 62/C. § (2) bekezdésében szabályozott összeférhetetlenségi ok a tagság fennállása alatt következett be, vagy
e) ha a szolgálati bírósági bírót jogainak és kötelességeinek vétkes megszegése, hosszabb idõn át történõ elmulasztá-

sa vagy súlyos elhanyagolása miatt a szolgálati bíróság – titkos szavazással, a szolgálati bírósági bírák legalább kéthar-
madának szavazatával – tagjainak sorából kizárta.”

84. §

A Bjt. 64. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) és (5) bekezdés-
sel egészül ki:

„(2) Ha a bíróval szemben büntetõeljárás indult – ide nem értve a magánvádas és pótmagánvádló vádindítványa alap-
ján indult eljárást –, a fegyelmi eljárást meg kell indítani.

(3) Ha fegyelmi eljárás alá vont bíróval szemben büntetõeljárás van folyamatban, a fegyelmi eljárást fel kell függesz-
teni.

(4) Ha a bíró vétkessége enyhébb fokú, és a kötelességszegés nem, vagy csak csekély mértékben járt következ-
ménnyel, a fegyelmi eljárás kezdeményezésétõl el lehet tekinteni.

(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosult a bírót figyelmeztetésben részesíti.
Az írásban közölt döntés ellen a bíró a közléstõl számított 15 napon belül fegyelmi eljárás lefolytatását kérheti. Ha a bíró
a fegyelmi eljárás lefolytatását kérte, errõl a fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosult az elsõfokú szolgálati bíróság
elnökét haladéktalanul értesíti; ebben az esetben a fegyelmi eljárás lefolytatása nem tagadható meg.”
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85. §

A Bjt. 67. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„A fegyelmi eljárás megindítására és az eljáró tanácsra vonatkozó szabályok”

86. §

A Bjt. 68. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 62/B. § (1) bekezdésében meghatározott ügyekben elsõ fokon az elsõfokú szolgálati bíróság jár el.
(3) Az elsõfokú szolgálati bíróság határozata ellen bejelentett fellebbezéseket a másodfokú szolgálati bíróság bírálja el.”

87. §

A Bjt. 70. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szolgálati bíróság 3 tagú tanácsban (a továbbiakban: szolgálati bíróság tanácsa) jár el, amelyet a szolgálati bíró-

ság elnöke alakít meg.”

88. §

A Bjt. 71. § (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Szolgálati bíróként az adott ügyben nem járhat el,”

89. §

A Bjt. 72. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (4) és (5) bekez-
déssel egészül ki és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

„(2) Az elfogultság kérdésében a szolgálati bíróság elnöke által kijelölt másik tanács határoz.
(3) Ha a kifogást az elsõfokú szolgálati bíróság elnöke ellen terjesztették elõ, az elfogultság kérdésében a másodfokú

szolgálati bíróság tanácsa határoz. Ha az elfogultsági kifogást a másodfokú szolgálati bíróság elnöke ellen terjesztették
elõ, az elfogultság kérdésében a Legfelsõbb Bíróság elnöke határoz.

(4) Az elsõfokú szolgálati bíróság elnökének kizártsága esetén az eljáró elsõfokú tanácsot a másodfokú szolgálati bí-
róság elnöke jelöli ki.

(5) A másodfokú szolgálati bíróság elnökének kizártsága esetén az eljáró tanácsot a Legfelsõbb Bíróság elnöke jelöli ki.”

90. §

A Bjt. 76. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vizsgálóbiztos jelentésének elõterjesztését követõ 15 napon belül a szolgálati bíróság tanácsa dönt a fegyelmi

eljárás megindításáról vagy megtagadásáról, illetõleg a felfüggesztésrõl.”

91. §

A Bjt. 99. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szolgálati bíróság hatáskörébe nem tartozó szolgálati jogvitában a munkaügyi perekben hatáskörrel rendelkezõ

bíróság jár el.”

92. §

A Bjt. 119/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel teljesülését a bíró hatósági bizonyítvánnyal igazolja, a (2) bekezdés

e) pontjában foglalt feltétel teljesülésérõl a bíró a kölcsönt nyújtó hitelintézetnek nyilatkozik.”
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93. §

A Bjt. 122. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az ülnökre a 22. § (1) bekezdése megfelelõen irányadó.”

94. §

A Bjt. 123. §-a a következõ (7)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A jelölt a jelölés elfogadását követõen haladéktalanul, az ülnökké történõ megválasztására jogosult képvise-

lõ-testület, megyei (fõvárosi) közgyûlés részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja büntetlen elõéletét.
(8) Ha a jelölt a (7) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem le-

het.
(9) Az ülnök megválasztására jogosult képviselõ-testület és megyei (fõvárosi) közgyûlés a (7) bekezdésben meghatá-

rozott személyes adatokat a jelölt ülnökké történõ megválasztásáról meghozott döntésig kezeli.
(10) Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.”

95. §

A Bjt. a 126. §-t követõen a következõ 126/A. §-sal egészül ki:
„126/A. § (1) A bíróság elnöke az ülnököt, annak megbízatása idõtartama alatt írásban, a mulasztás jogkövetkezmé-

nyeinek ismertetésével felhívhatja büntetlen elõéletének – a felhívás közlésétõl számított 15 munkanapon belüli – igazo-
lására.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott felhívásra az ülnök büntetlen elõéletét igazolja, a bíróság az igazolás céljá-
ból a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szol-
gáltatási díjat az ülnök részére megtéríti.

(3) Ha az ülnök az (1) bekezdésben foglalt felhívásnak nem tesz eleget, a bíróság elnöke az ülnököt ismételten felhív-
ja büntetlen elõéletének igazolására, egyben tájékoztatja az igazolás elmulasztásának jogkövetkezményeirõl.

(4) Ha
a) az ülnök a (3) bekezdésben meghatározott ismételt felhívás kézhezvételételétõl számított 15 munkanapon belül

igazolási kötelezettségének nem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok kö-
vetkezménye vagy

b) a bíróság elnöke az ülnök büntetett elõéletének tényét az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállí-
tott hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja,

a bíróság elnöke az ülnököt megválasztó képviselõ-testületnél vagy megyei (fõvárosi) közgyûlésnél kezdeményezi
az ülnök megbízatásának megszüntetését, és ezzel egyidejûleg a megbízatás megszüntetése kezdeményezésének tényét
az ülnökkel közli.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott közlés napjától az ülnök az ítélkezési tevékenységét nem gyakorolhatja.
(6) Az (1)–(3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a bíróság elnöke és az ülnököt megválasztó képvise-

lõ-testület és a megyei (fõvárosi) közgyûlés az ülnöki megbízatás megszûnéséig kezeli.”

96. §

(1) A Bjt. 127. §-a a következõ új a) ponttal egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi a)–d) ) pont jelölése b)–e) pontra módo-
sul:

[Az ülnök megbízatása megszûnik:]
„a) az ülnök halálával,”
(2) A Bjt. 127. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
[Az ülnök megbízatása megszûnik:]
„f) ha az ülnök büntetett elõéletûvé válik vagy a 126/A. § (3) bekezdésében meghatározott igazolási kötelezettségé-

nek szabályszerû felhívásra nem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok kö-
vetkezménye.”
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97. §

A Bjt. 139. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy]
„c) a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályait, a pályázati rangsor kialakítása során figyelembe vehetõ

szempontokhoz rendelhetõ pontszámokat az OIT véleményének kikérésével”
[rendelettel állapítsa meg]

98. §

(1) A Bjt. 2. számú melléklete helyébe e törvény 1. melléklete lép.
(2) A Bjt.-t e törvény 2. melléklete az 5. számú melléklettel egészíti ki.

99. §

(1) Hatályát veszti a Bjt.
a) 3. § (1) bekezdés b) pontja,
b) 3. § (3) bekezdése,
c) 3. § (7) bekezdése,
d) 10/D. §-a,
e) 40. § (3) bekezdése,
f) 68. § (1) bekezdése,
g) 69. §-a,
h) 71. § (1) bekezdés a) és d) pontja,
i) 71. § (2) és (3) bekezdése,
j) 84. § (3) bekezdése,
k) 123. § (5) bekezdésében a „büntetve volt-e,” szövegrész,
l) 131. § (2) bekezdése,
m) 132. §-a,
n) 133. §-a,
o) 134. § (1) és (3) bekezdése,
p) 136. § (1), (4) és (5) bekezdése,
q) 137. § (3) bekezdése,
r) 138. §-a.
(2) A Bjt.

1. 3. § (6) bekezdésében az „f) pontjában” szövegrész helyébe a „g) pontjában”,
2. 10/C. § (8) bekezdésében az „(1) bekezdésének” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésének”,
3. 10/E. § (1) bekezdésben, 10/F. §-ban a „10/A–10/D.” szövegrész helyébe a „10/A–10/C.”,
4. 11. § (1) bekezdésében az „(5)” szövegrész helyébe az „(5) és (6)”,
5. 11. § (2) bekezdésben az „az OIT” szövegrész helyébe az „a pályázat elbírálójának”
6. 40. § (2) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OIT elnökének”,
7. 40. § (6) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében és 45. § (4) bekezdésében a „21–38. §-ok szövegrész helyébe

a „21–38/B. §-ok”,
8. 58. § (2) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OIT elnöke”,
9. 60. § (1) bekezdésében a „(2) és (3)” szövegrész helyébe a „(2)”,

10. 62. § (2) bekezdés a) pontjában az „és” szövegrész helyébe az „, az OIT elnöke”,
11. 64. § (1) bekezdésében és 67. §-ában a „fegyelmi bíróság” szövegrész helyébe a „szolgálati bíróság”,
12. 70. § (3) bekezdésében a „fegyelmi bíróság” szövegrész helyébe a „szolgálati bíróság”, a „fegyelmi bírák”

szövegrész helyébe a „szolgálati bírák”,
13. 72. § (1) bekezdésében a „fegyelmi tanács elnökének” szövegrész helyébe a „szolgálati bíróság tanácsa

elnökének”,
14. 73. § (1) bekezdésében az „A fegyelmi tanács” szövegrész helyébe az „Az elsõfokú szolgálati bíróság tanácsa”,
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15. 73. § (2) bekezdésében a „másodfokú fegyelmi tanácshoz” szövegrész helyébe a „másodfokú szolgálati
bíróságnál”, a „másodfokú fegyelmi tanács” szövegrész helyébe „másodfokú szolgálati bíróság”,

16. 67. §-ában, 73. § (3) bekezdésében, 75. § (2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében, 78. § (1) bekezdésének
felvezetõ szövegében, 78. § (2) és (3) bekezdésében a „fegyelmi tanács” szövegrész helyébe a „szolgálati
bíróság tanácsa”,

17. 78. § (1) bekezdés c) pontjában a „(2)” szövegrész helyébe a „(4)”,
18. 80. § (2) bekezdésében az „elsõ fokú fegyelmi tanácshoz” szövegrész helyébe az „elsõfokú szolgálati bíróság

tanácsához”,
19. 80. § (4) bekezdésében a „másodfokú fegyelmi tanács” szövegrész helyébe a „másodfokú szolgálati bíróság”,

az „elsõ fokú fegyelmi bíróságot” szövegrész helyébe az „elsõfokú szolgálati bíróságot”,
20. 81. § (5) bekezdésében az „elsõ fokon eljárt fegyelmi bíróság” szövegrész helyébe az „elsõfokú szolgálati bíróság”,
21. 83. § (2) bekezdésében az „elsõfokú fegyelmi bíróságnál” szövegrész helyébe az „elsõfokú szolgálati bíróságnál”,
22. 100. § (2) bekezdésében a „bíró erkölcsi bizonyítványát, önéletrajzát” szövegrész helyébe „bûnügyi

nyilvántartó szerváltal kiállított hatósági bizonyítványt, a bíró önéletrajzát”,
23. 100. § (3) bekezdésében az „az adott bíróságon” szövegrész helyébe az „a megyei bíróságon, az ítélõtáblán

vagy a Legfelsõbb Bíróságon”,
24. 100. § (7) bekezdésében a „követõen 50 évig” szövegrész helyébe a „követõen – a 62/A. § (4) bekezdésében

meghatározott kivétellel – 50 évig”,
25. 111. §-ban a „17. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „17. § (6) bekezdése”,
26. 117. § (3) és (4) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács” szövegrész helyébe az „OIT”,
27. 119/A. § (6) bekezdésében „az 57. § (1) bekezdésének a)–b) pontja, c) pontja, – ha az alkalmatlanság nem

egészségügyi ok következménye – d)–f) pontja, valamint a j) és az l) pontja” szövegrész helyébe „az 57. §
(1) bekezdésének c) pontja, (2) bekezdésének a) pontja, b) pontja – ha az alkalmatlanság nem egészségügyi ok
következménye –, c)–e), i), k)–m) pontja” és

28. 127. § (6) bekezdésében a „b)–c) pontjaiban” szövegrész helyébe a „c), d) és f) pontban”
szöveg lép.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

100. §

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) a 21. §-t követõen a következõ 21/A. §-sal
egészül ki:

„21/A. § A kizárás kérdésében a bíróság soron kívül határoz.”

101. §

A Pp. 23. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak:]
„a) azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a tízmillió forintot meghaladja, kivéve a házassági vagyonjo-

gi pert, ha azt a házassági perrel együtt vagy annak folyamán indítják meg;”

102. §

A Pp. a következõ 47. §-sal egészül ki:
„47. § (1) A Legfelsõbb Bíróság az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének indítványára az illetékes bíróság

helyett más, azonos hatáskörû bíróságot jelöl ki az ügy vagy a bíróságra adott idõszakban érkezett ügyek meghatározott
csoportjának elbírálására, ha a bíróság rendkívüli munkaterhe miatt az ügyek ésszerû idõn belül való elbírálása más mó-
don nem biztosítható, és a kijelölés nem jár a kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével.

(2) Az e § szerinti kijelölésre a külön törvényekben szabályozott nemperes eljárásokban csak akkor kerülhet sor, ha
külön törvény így rendelkezik.”
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103. §

A Pp. 73/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A jogi képviselet kötelezõ:]
„b) a megyei bíróság elsõfokú hatáskörébe tartozó perekben, a per minden szakaszában, a jogorvoslati eljárás során

is, kivéve
ba) a 23. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vagyonjogi perek közül azokat, melyekben a per tárgyának érté-

ke a harmincmillió forintot nem haladja meg,
bb) a 23. § (1) bekezdés b), e) pontjának ec) alpontjában, f), g), i), j), m) és o) pontjában meghatározott pereket,
bc) a 23. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott megállapításra irányuló perek közül azokat, amelyek esetében

a per tárgyának értéke – ha a marasztalás kérhetõ lenne – a harmincmillió forintot nem haladná meg,”

104. §

A Pp. 73/B. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Annak eldöntésére, hogy a perben a jogi képviselet a pertárgy értékére tekintettel kötelezõ-e, a 27. §-nak a bíróság

hatáskörének megállapítására vonatkozó rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.
(8) Ha az (1) bekezdés c) pont alkalmazásának van helye, a bíróság az alperest tájékoztatja arról, hogy jogi képviselõ

meghatalmazásáról kell gondoskodnia; a tájékoztatásnak ki kell terjednie a jogi képviselõ közremûködése nélkül való el-
járás jogkövetkezményeire.”

105. §

A Pp. 80. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A bíróság az ügy összes körülményeire figyelemmel pervesztességére tekintet nélkül kötelezheti a jogi sze-

mély vállalkozás alperest a perben felmerült összes költség vagy egyébként a felperes által viselendõ költségek egy ré-
szének a viselésére, ha az alperes a 121/A. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének indokolatlanul nem
tett eleget.”

106. §

A Pp. a 121. §-t követõen a következõ 121/A. §-sal egészül ki:
„121/A. § (1) A jogi személy vállalkozások egymás közötti jogvitáiban a keresetlevél benyújtása elõtt a feleknek meg

kell kísérelniük a jogvita peren kívül elintézését. Ez mellõzhetõ, ha a felek a közöttük felmerült véleményeltérésrõl kö-
zös jegyzõkönyvet készítenek.

(2) Ha a felek jogvitájukat peren kívül nem rendezik, és a felperes keresetet indít, a keresetlevélhez csatolnia kell:
a) az (1) bekezdés alapján a felperes és az alperes által tett írásbeli nyilatkozatokat tartalmazó okiratokat (levelezés,

jegyzõkönyv), vagy
b) azt az iratot, amellyel a felperes igazolja, hogy a jogvita peren kívüli elintézését megkísérelte.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott iratoknak tartalmazniuk kell különösen:
a) az elõzetes levélváltás, illetõleg az elõzetes tárgyalás (jegyzõkönyvkészítés) során felmerült véleményeltérés ada-

tait,
b) az esetleges elõzetes elszámolás eredményét, továbbá
c) ha az üggyel kapcsolatban bírósági vagy más hatósági határozat született, annak ügyszámát és tartalmának lénye-

gét.
(4) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a) abban az esetben, ha a keresetindításra jogszabály hatvan napnál nem hosszabb határidõt állapít meg,
b) a Negyedik Részben meghatározott különleges eljárásokban,
c) a fizetési meghagyásos eljárást követõ perben (315. §) vagy
d) külön törvény eltérõ rendelkezése hiányában a nemperes eljárásokban.”
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107. §

A Pp. 124. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bíróság a keresetlevelet – hiánypótlási felhívás kiadását mellõzve – idézés kibocsátása nélkül elutasítja, ha
a) a jogi képviselõvel eljáró fél keresetlevele nem tartalmazza a 121. § (1) bekezdésében és a 121/A. § (2) bekezdésé-

nek a) vagy b) pontjában foglaltakat vagy
b) a jogi képviselõ nem csatolta a meghatalmazását vagy
c) a jogi képviselõvel eljáró fél elmulasztotta az eljárási illeték megfizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítését.”

108. §

A Pp. 129. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A bíróság az áttétel tárgyában soron kívül jár el.”

109. §

A Pp. 130. § (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül [125. § (1) bek.] elutasítja, ha megállapítható, hogy]
„i) a 124. § (2) bekezdésében foglalt ok áll fenn,”

110. §

A Pp. 136/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bírósági meghagyás ellen a kézbesítésétõl számított tizenöt napon belül bármelyik fél szóban vagy írásban

a meghagyást kibocsátó bíróságnál ellentmondással élhet. Nem tekinthetõ a bírósági meghagyás megtámadásának, ha
az alperes a követelés összegét teljes egészében elismeri, és csak a fizetésre halasztást vagy részletben való fizetést, ille-
tõleg csak a bírósági meghagyás kijavítását kéri. A kellõ idõben benyújtott ellentmondás esetében a bírósági meghagyást
kibocsátó bíróság a per tárgyalására új határnapot tûz ki. Ha a jogi képviselet kötelezõ és az alperes az ellentmondás foly-
tán új határnapra kitûzött tárgyaláson megjelenik vagy írásban érdemi ellenkérelmet terjeszt elõ, a beszámítási kifogás és
a viszontkereset szempontjából ez tekintendõ az elsõ tárgyalási napnak.”

111. §

A Pp. 146. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem keresetváltoztatás az, ha a felperes
a) a keresettel érvényesített jog megváltoztatása nélkül annak megalapozására újabb tényeket hoz fel, vagy a felho-

zottakat kiigazítja,
b) az eredetileg követelt dolog helyett, utóbb beállott változás folytán más dolgot vagy kártérítést követel,
c) a keresetét leszállítja, illetve az eredetileg nem követelt járulékokra vagy a követeléseknek, illetõleg járulékoknak

a per folyamán esedékessé vált részleteire is kiterjeszti,
d) megállapítás helyett teljesítést vagy teljesítés helyett megállapítást követel (123. §).”

112. §

A Pp. a 146. §-t követõen a következõ 146/A. §-sal egészül ki:
„146/A. § (1) Kötelezõ jogi képviselet esetében az általános szabályoktól (146. §) eltérõen a felperes a keresetét

– a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az alperes érdemi ellenkérelme elõadását követõ 30 napon belül
változtathatja meg.

(2) Ha az alperes beszámítási kifogást, viszontkeresetet terjeszt elõ, a felperes a beszámítási kifogás, viszontkereset
közlésétõl számított 30 napon belül változtathatja meg keresetét.

(3) A felperes keresetét az alperes beleegyezésével bármikor megváltoztathatja.
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(4) A felperes legkésõbb az elsõfokú ítélet meghozatalát megelõzõ tárgyalás berekesztéséig megváltoztathatja kerese-
tét, ha olyan tényre, bizonyítékra, illetve olyan jogerõs bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amely önhibáján
kívül az elsõ tárgyalást követõen jutott a tudomására, és ezt igazolja.

(5) Keresetváltoztatásnak nincs helye, ha az alperes viszontkeresetét, beszámítási kifogását vagy azok módosítását
a felperes keresetváltoztatására tekintettel terjesztette elõ.

(6) A bíróság végzéssel elutasítja a keresetváltoztatást, ha a felperes azt az (1)–(5) bekezdésben foglalt szabályok
megsértésével terjesztette elõ; e végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek.”

113. §

A Pp. a 147. §-t követõen a következõ 147/A. §-sal egészül ki:
„147/A. § (1) Kötelezõ jogi képviselet esetében az általános szabályoktól (147. §) eltérõen az alperes viszontkeresetét és be-

számítási kifogását – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az elsõ tárgyalást követõ 30 napon belül terjesztheti elõ.
(2) Az alperes a 146/A. § (1)–(4) bekezdése szerinti keresetváltoztatás esetén a keresetváltoztatás közlésétõl számított

30 napon belül terjesztheti elõ viszontkeresetét és beszámítási kifogását vagy az (1) bekezdés szerint elõterjesztett vi-
szontkeresetét és beszámítási kifogását módosíthatja.

(3) Ha a beszámítani kért követelés az (1) vagy (2) bekezdésben foglalt határidõ leteltét követõen járt le, az alperes be-
számítási kifogását az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen e határidõ lejártát követõ 30 napon belül
elõterjesztheti.

(4) A bíróság végzéssel elutasítja a viszontkeresetet és a beszámítási kifogást, ha az alperes azt az (1)–(3) bekezdésben
foglalt szabályok megsértésével terjesztette elõ; e végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek.”

114. §

A Pp. 221. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdés-
re változik:

„(4) Ha a felek ahhoz hozzájárulnak, az ítélet indokolásának csak a (3) bekezdésben foglaltakat kell tartalmaznia.”

115. §

A Pp. 246. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fellebbezési tárgyalás megnyitása után az elnök vagy az általa kijelölt bíró az elsõfokú bíróság ítéletében fog-

laltakat ismerteti.
(2) Az elsõfokú bíróság ítéletében foglaltak ismertetését követõen a fellebbezõ fél vagy az elnök, illetõleg az általa ki-

jelölt bíró ismerteti a fellebbezésben foglaltakat. Ezt követõen a bíróság tagjai, valamint a felek az iratokból további is-
mertetést kérhetnek. Ezután a fellebbezõ fél az írásbeli fellebbezését módosíthatja vagy kiegészítheti [146. §
(5) bekezdés].”

116. §

A Pp. 247. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A másodfokú eljárásban a keresetet megváltoztatni nem lehet. A 146. § (5) bekezdés a) pontjában foglalt nyilat-

kozat akkor tehetõ, ha annak a 235. § (1) bekezdése alapján helye van.”

117. §

A Pp. a 324/A. §-t követõen a következõ 324/B. §-sal egészül ki:
„324/B. § (1) A perben – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – szünetelésnek csak egyszer van helye.
(2) A perben nincs helye szünetelésnek, ha a bíróság
a) a keresetlevélben elõterjesztett végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemrõl még nem döntött vagy
b) a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemnek helyt adott.”
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118. §

A Pp. 326. § (12) bekezdése a következõ q)–s) pontokkal egészül ki:
[Az illetékesség megállapításánál a (2) és (5) bekezdés szabályait kell alkalmazni a következõ törvények alapján in-

dult felülvizsgálati eljárásokban:]
„q) a közúti közlekedésrõl szóló törvény,
r) a közbeszerzésekrõl szóló törvény, ha a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérõ nem a törvényben meghatározott

központi költségvetési szerv,
s) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló törvény.”

119. §

A Pp. 332. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. Ha a fél a végrehajtás

felfüggesztése iránti kérelme elutasítását követõen ismételten – azonos ténybeli és jogi alapon – nyújt be végrehajtás fel-
függesztése iránti kérelmet, a végrehajtás felfüggesztését megtagadó végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye.
A bíróságnak a végrehajtás felfüggesztését elrendelõ végzése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.”

120. §

A Pp. 338. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (3) és (4) bekez-
désekkel egészül ki és a jelenlegi (3)–(6) bekezdés számozása (5)–(8) bekezdésre változik:

„(1) A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.
(2) Tárgyalás tartását az ügyfél – a (8) bekezdés b) pontját ide nem értve – a keresetlevélben, a közigazgatási szerv

a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
(3) A közigazgatási eljárásban szerepelt ellenérdekû felet a bíróság a 332. § (5) bekezdése szerint megküldött értesí-

tésben figyelmezteti, hogy annak kézhezvételétõl számított nyolc napon belül írásban tárgyalás tartását kérheti. A tár-
gyalás tartása iránti kérelem a beavatkozás bejelentésének minõsül.

(4) A bíróság dönthet a per tárgyaláson történõ elbírálásáról.”

121. §

A Pp. 395. § (4) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy]
„m) az ügyész polgári eljárásbeli részvételével kapcsolatos költség elõlegezésének és viselésének részletes szabályait

az államháztartásért és az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza.”

122. §

(1) Hatályát veszti a Pp.
a) 315. § (3) bekezdésének b) pontja,
b) 318. § (1) bekezdésének b) pontja és
c) 319. § (2) bekezdése.
(2) A Pp. 45. § (1) bekezdésében a „bíróságot” szövegrész helyébe a „bíróságot soron kívül” szöveg lép.

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

123. §

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 14. § (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(4) A helyi bíróság és a megyei bíróság, mint elsõ fokú bíróság – az e törvényben meghatározott esetekben – két hiva-
tásos bíróból és három ülnökbõl álló tanácsban járhat el.”
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124. §

A Be. 17. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A közveszélyokozás (Btk. 259. §), valamint a közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 260. §) esetén

a megyei bíróság székhelyén lévõ helyi bíróság, a Fõvárosi Bíróság területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el.
E bíróságok illetékessége e bûncselekmények miatt a megye, illetve a fõváros területére terjed ki.”

125. §

A Be. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § A Legfelsõbb Bíróság az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének indítványára az illetékes bíróság

helyett más, azonos hatáskörû bíróságot jelöl ki az ügy elbírálására, ha a bíróság rendkívüli munkaterhe miatt az ügyek
ésszerû idõn belül való elbírálása más módon nem biztosítható, és a kijelölés nem jár a kijelölt bíróság aránytalan meg-
terhelésével.”

126. §

A Be. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § Ha a terhelt, a védõ, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél vagy a képviselõjük az ügyben

ugyanazon bíró ellen ismételten alaptalanul jelent be kizárási okot, a kizárást megtagadó határozatban rendbírsággal
sújtható.”

127. §

A Be. 32. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A megyei fõügyészség területén lévõ helyi ügyészség ügyésze, vezetõje, illetve a fõügyészségi ügyész kizárásá-

ról a fõügyész határoz. A fõügyész, valamint a legfõbb ügyészségi ügyész kizárásáról a legfõbb ügyész határoz.”

128. §

A Be. 47. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a tárgyaláson védõ részvétele kötelezõ, és a meghatalmazott védõ a helyettesítésrõl nem gondoskodik, a bíró-

ság helyettes védõt jelöl ki. A bíróság által helyettesként kijelölt védõ a kirendelt védõre irányadóak szerint jogosult díja-
zásra, továbbá költségtérítésre. A költségek megtérítésére – az e törvényben meghatározott kivétellel – a meghatalmazott
védõt kell kötelezni.”

129. §

A Be. 50. § (1) bekezdése a következõ e) és f) pontokkal egészül ki:
[A védõ köteles]
„e) akadályoztatása esetén – elõre nem ismert elháríthatatlan akadály felmerülése kivételével – helyettesítésérõl gon-

doskodni, amennyiben az eljárási cselekményen védõ részvétele kötelezõ,
f) az akadályoztatás tényérõl – ha ez lehetséges – az eljárást folytató bíróságot, ügyészt, illetõleg nyomozó hatóságot

az eljárási cselekmény megkezdése elõtt értesíteni, amennyiben az eljárási cselekményen védõ részvétele kötelezõ és
elõre nem ismert elháríthatatlan akadály miatt helyettesítésérõl nem tud gondoskodni.”

130. §

A Be. 68. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Katonát [Btk. 122. § (1) bek.] rendszerint az elöljárója útján kell idézni, illetve értesíteni. Az idézés, illetve az ér-

tesítés az elöljáró egyidejû értesítése mellett közvetlenül is történhet, ha a megidézettnek, illetve az értesítettnek az idé-
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zés, illetve az értesítés küldõjének a székhelyén nincs elöljárója, és a késedelem az eljárási cselekmény elvégzését veszé-
lyeztetné. A Magyar Honvédség tényleges állományú tagja által elkövetett bármely bûncselekmény esetén a katonai
ügyész vagy a katonai nyomozó hatóság a gyanúsítottkénti kihallgatásra idézéssel egyidejûleg, az elöljáró útján tájékoz-
tatja a büntetõeljárás megindításáról a szolgálati beosztásból való felfüggesztésre jogosult elöljárót is.”

131. §

(1) A Be. 69. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a védõ az idézés ellenére olyan eljárási cselekményen nem jelenik meg, amelyen részvétele kötelezõ, és he-

lyettesítésérõl sem gondoskodik, rendbírsággal sújtható, valamint az okozott költség megtérítésére kell kötelezni.”
(2) A Be. 69. §-a a következõ (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az (1a) bekezdés szerinti jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, ha a védõ az 50. § (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott értesítési kötelezettségének eleget tett, vagy e kötelezettség teljesítése az elõre nem ismert elháríthatatlan
akadály jellege miatt nem volt lehetséges. Ha utóbb az állapítható meg, hogy az akadály elõre ismert vagy elhárítható
volt, az (1a) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazásának van helye.”

132. §

A Be. 70/B. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) Az eljárás jogerõs befejezését követõen az elsõ fokon eljárt bíróság, a nyomozás megszüntetését követõen

az ügyész, illetve a nyomozó hatóság, az eljárás megszüntetését vagy a vádemelés részbeni mellõzését követõen
az ügyész a büntetõeljárásban részt vevõ személyek kérelmére – a (6)–(8) bekezdésben meghatározottak szerint – legké-
sõbb a kérelem elõterjesztésétõl számított nyolc napon belül az eljárás során keletkezett iratról másolatot ad ki. A máso-
lat kiadását a másolat kiadására kötelezett elektronikus adathordozón is teljesítheti.”

133. §

A Be. 82. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tanút a kihallgatása elején a mentességi okokra és a jogaira figyelmeztetni kell. A figyelmeztetést, valamint

a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzõkönyvbe kell venni. A figyelmeztetés és a figyelmeztetésre adott vá-
lasz jegyzõkönyvezésének elmaradása esetén a tanú vallomása bizonyítási eszközként nem vehetõ figyelembe.”

134. §

A Be. 85. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kihallgatás elején tisztázni kell, hogy nincs-e a tanú vallomástételének akadálya (81–82. §). Ha a tanú vallo-

mástételének nincs akadálya, figyelmeztetni kell arra, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat
vallani, továbbá arra, hogy a hamis tanúzást a törvény szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A figyelmeztetést, valamint
a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzõkönyvbe kell venni. A figyelmeztetés és a figyelmeztetésre adott vá-
lasz jegyzõkönyvezésének elmaradása esetén a tanú vallomása bizonyítási eszközként nem vehetõ figyelembe.”

135. §

A Be. 117. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A terheltet a kihallgatásának megkezdésekor figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles vallomást tenni, a vallo-

más tételét, illetve az egyes kérdésekre történõ válaszadást a kihallgatás folyamán bármikor megtagadhatja, de bármikor
dönthet úgy, hogy vallomást tesz, akkor is, ha korábban a vallomástételt megtagadta. Figyelmeztetni kell arra is, hogy
amit mond, illetve rendelkezésre bocsát, bizonyítékként felhasználható. A figyelmeztetést, valamint a terheltnek a fi-
gyelmeztetésre adott válaszát jegyzõkönyvbe kell venni. A figyelmeztetés és a figyelmeztetésre adott válasz
jegyzõkönyvezésének elmaradása esetén a terhelt vallomása bizonyítási eszközként nem vehetõ figyelembe.”
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136. §

A Be. 168. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A feljelentés kiegészítése körében tett megállapítások jelentésbe foglalhatók. A jelentés az eljáró hatóság megne-

vezését, az eljárási cselekmény helyét, idejét, és a történtek lényegének összegzését tartalmazza.”

137. §

A Be. 172/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A feljelentés kiegészítése során a feljelentéskiegészítést végzõ hatóság a 178. § (1) bekezdésében meghatározott

adatszerzõ tevékenységet folytathat, illetve a feljelentõt meghallgathatja, a feljelentés kiegészítése során tett megállapí-
tásait jelentésbe foglalja. A feljelentéskiegészítés határideje tizenöt nap. Ezt a határidõt a feljelentéskiegészítést végzõ
hatóság vezetõje indokolt esetben tizenöt nappal meghosszabbíthatja.”

138. §

A Be. 176. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nyomozást a lehetõ legrövidebb idõn belül le kell folytatni, és az elrendelésétõl, illetve megindulásától számí-

tott két hónapon belül be kell fejezni. Ha az ügy bonyolultsága vagy elháríthatatlan akadály indokolja, a nyomozás határ-
idejét az ügyész legfeljebb hat hónappal, ha ez a határidõ letelt, az ügyészség vezetõje legfeljebb a büntetõeljárás
megindításától számított egy év elteltéig meghosszabbíthatja.

(2) Egy éven túl a felettes ügyészség vezetõje, két éven túl a legfõbb ügyész jogosult a nyomozás határidejének meg-
hosszabbítására. Ha a nyomozás meghatározott személy ellen folyik, a meghosszabbítás legfeljebb a gyanúsítottnak
a 179. § (1) bekezdése szerinti kihallgatásától számított két évig terjedhet, kivéve, ha a legfõbb ügyész a 193. § (3) bekez-
dése alapján a nyomozás idõtartamát az engedélyben meghatározott idõpontig meghosszabbította.

(3) Ha az ügyész nyomoz, a nyomozás határidejét az ügyészség vezetõje legfeljebb a nyomozás elrendelésétõl számí-
tott egy év elteltéig, azt követõen a (2) bekezdésben meghatározott határidõig a felettes ügyészség vezetõje, illetve
a legfõbb ügyész hosszabbíthatja meg.”

139. §

A Be. 206/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„206/A. § (1) A bûnüldözési célból folytatott bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtés, valamint a nem bûn-

üldözési célból folytatott bírói engedélyhez, illetve az igazságügyért felelõs miniszter engedélyéhez kötött titkos infor-
mációgyûjtés eredménye a büntetõeljárásban bizonyítékként akkor használható fel, ha

a) a titkos adatszerzés engedélyezésének e törvényben meghatározott feltételei (201. §) a bizonyítani kívánt bûncse-
lekmény tekintetében fennállnak,

b) a titkos információgyûjtés engedélyezését kérõ szerv a büntetõeljárásban felhasználni kívánt információ megszer-
zését követõen a nyomozást haladéktalanul elrendelte vagy a feljelentési kötelezettségének haladéktalanul eleget tett.

(2) A titkos információgyûjtés engedélyezését kérõ szerv a nyomozás elrendelésével vagy a feljelentés megtételével
egyidejûleg kezdeményezi az illetékes ügyésznél a titkos információgyûjtés eredményének a büntetõeljárásban bizonyí-
tékként történõ felhasználásra való alkalmasságának megállapítását, ha

a) a bûnüldözési célból folytatott titkos információgyûjtés során keletkezett és rögzített adat az engedélyben nem
megjelölt személyre, illetve nem megjelölt bûncselekményre,

b) a nem bûnüldözési célból folytatott titkos információgyûjtés során keletkezett és rögzített adat az engedélyben
nem megjelölt személyre
vonatkozik.

(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásra való alkalmasságról történõ döntés érdekében az ügyész hetvenkét órán
belül a nyomozási bíróhoz fordul. A titkos információgyûjtés eredménye akkor alkalmas a büntetõeljárásban bizo-
nyítékként történõ felhasználásra, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak és megalapozottan
feltehetõ, hogy más módon a bizonyíték beszerzése kilátástalan, vagy aránytalanul nagy nehézséggel járna. A nyo-
mozási bíró a felhasználásra való alkalmasságról indokolt végzéssel határoz. A felhasználásra való alkalmasság tár-
gyában hozott döntés a titkos információgyûjtés során keletkezett és rögzített adat minõsített jellegét nem érinti.

1. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 37



A büntetõeljárásban bizonyítékként történõ felhasználásra való alkalmasság megállapítása esetén az érintett adatot
csak akkor kell megsemmisíteni, ha az ügyész az (4) bekezdés alapján annak bizonyítékként történõ felhasználását
nem indítványozta.

(4) A titkos információgyûjtés eredményének a büntetõeljárásban bizonyítékként történõ felhasználását az (1) bekez-
désben meghatározott feltételek fennállása esetén a nyomozás elrendelését követõen az ügyész indítványozhatja. Az in-
dítványról a nyomozási bíró határoz.

(5) A bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtés tényét a megyei (fõvárosi) bíróság elnöke igazolja. Az igazo-
lás tartalmazza a bíróság megjelölését, az engedéllyel érintett ügy számát és tárgyát, az érintett személy nevét, a titkos in-
formációgyûjtés engedélyezésére irányuló elõterjesztés, illetve az engedély kereteit.”

140. §

(1) A Be. 207. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A nyomozási bíró dönt]
„b) a titkos adatszerzés engedélyezésérõl [203. § (4) és (6) bek.], megszüntetésérõl [205. § (3) bek.], a titkos informá-

ciógyûjtés eredményének a büntetõeljárásban bizonyítékként történõ felhasználásra való alkalmasságának megállapítá-
sáról [206/A. § (3) bek.], valamint a titkos információgyûjtés eredményének a büntetõeljárásban bizonyítékként történõ
felhasználásának lehetõségérõl [206/A. § (4) bek.],

c) az ügyész indítványára a nyomozás megszüntetését követõen a nyomozás folytatásának elrendelésérõl [191. §
(3) bek.],”

(2) A Be. 207. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A nyomozás megszüntetését követõen a nyomozás folytatása nyomozási bíró általi elrendelésének indítványo-

zását az ügyésznél lehet kezdeményezni.”

141. §

A Be. 217. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A vádirat tartalmazza]
„h) a tárgyalásra idézendõk és az arról értesítendõk indítványozását, illetve azon tanúk vallomása felolvasásának

az indítványozását, akiknek a vallomása szükséges a bizonyításhoz, de a személyes megjelenésük a tárgyaláson nem in-
dokolt, illetve a tárgyaláson való megjelenésük aránytalan nehézséggel járna vagy nem lehetséges.”

142. §

A Be. 224. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ügyész a közvetítõi eljárásra utalás feltételeinek vizsgálata céljából – szükség esetén a gyanúsítottra vonatko-

zó pártfogó felügyelõi vélemény beszerzése után – meghallgathatja a gyanúsítottat és a sértettet. Ha ez szükséges, a párt-
fogó felügyelõ is meghallgatható.”

143. §

A Be. 237. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a bíróság a nyilvánosságot a nyilvános ülésrõl kizárja, zárt ülést tart.”

144. §

A Be. 242. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
[A tárgyaláson a védõ részvétele kötelezõ]
„c) amennyiben a szabályszerûen megidézett vádlott bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.”

38 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 1. szám



145. §

A Be. 263. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tanács elnöke az ügy iratainak a bírósághoz érkezését követõen harminc napon belül megvizsgálja, hogy van-e

helye a 264–271. §-ban, illetve az 543–547. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazásának.”

146. §

A Be. 271. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„271. § (1) A helyi bíróság elrendelheti, hogy az ügyet két hivatásos bíróból és három ülnökbõl álló tanács tárgyalja,

ha ezt a vádlottak nagy száma vagy az ügy különösen nagy terjedelme indokolja.
(2) A megyei bíróság elrendelheti, hogy az ügyet két hivatásos bíróból és három ülnökbõl álló tanács tárgyalja, ha
a) ezt a vádlottak nagy száma vagy az ügy különösen nagy terjedelme indokolja,
b) a bûncselekményre a törvény életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását is lehetõvé teszi.”

147. §

A Be. 275. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tanács elnöke a kitûzött tárgyalást fontos okból elhalaszthatja. Ha a tárgyaláson védõ részvétele kötelezõ, és

a meghatalmazott védõ a helyettesítésérõl nem gondoskodik, illetve a vádlott más védõt nem hatalmaz meg, a bíróság he-
lyettes védõt jelöl ki, illetve új védõt rendel ki.”

148. §

(1) A Be. 279. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vádlottnak az idézést legalább nyolc nappal a tárgyalás elõtt kell kézbesíteni. Az idézéssel egyidejûleg a bíró-

ság a vádlottat tájékoztathatja arról, hogy a tárgyalás a távollétében megtartható, és vele szemben az eljárás befejezhetõ,
ha elõzetesen bejelenti, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.”

(2) A Be. 279. § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a vádlott elõzetesen bejelenti, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni, és nincs védõje, a bíróság a részére

védõt rendel ki, és a védõt a kitûzött határnapra idézi.”

149. §

A Be. 281. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tanács elnöke a lehetõséghez képest intézkedik – a 279. § (4) bekezdés esetét kivéve –, hogy a szabályszerû idé-

zés ellenére meg nem jelent vádlottat vagy tanút azonnal vezessék elõ, a távol maradt ügyészt vagy szakértõt pedig a tár-
gyaláson való megjelenésre hívja fel, az ügyész felhívása az ügyészség vezetõje útján történik.

(3) Ha a megidézett védõ nem jelent meg, helyette a vádlott más védõt hatalmazhat meg. Ha a védõ tárgyalási részvé-
tele kötelezõ, és a meghatalmazott védõ a tárgyaláson nem jelenik meg, és a helyettesítésérõl sem gondoskodik, a bíróság
helyettes védõt jelöl ki, illetve a meg nem jelent kirendelt védõ helyett más védõt rendel ki. A helyettes vagy a kirendelt
új védõnek idõt lehet biztosítani ahhoz, hogy a védelemre felkészüljön. A tárgyalás megtartható, de a vádlott vagy a tár-
gyaláson jelen lévõ védõ kérelmére a bizonyítási eljárást nem lehet befejezni, a tárgyalást a meg nem jelent védõ
költségére el kell napolni.”

150. §

A Be. 281. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés esetében, ha a (9) bekezdés alkalmazásának nincs helye, a megjelent személyek kihallgatását,

illetve meghallgatását követõen a tárgyalást el kell napolni, és a meg nem jelent vádlottnak a következõ tárgyalási határ-
napra történõ elõvezetését kell elrendelni. Ha a bírósági eljárás során a meg nem jelent vádlott elõvezetését már elrendel-
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ték, szabadságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény esetén elfogatóparancsot kell kibocsátani vagy – a (7) bekezdés
esetét kivéve – ha a vádlott lakóhelye, illetve tartózkodási helye ismert, a kitûzött új tárgyalási határnapot megelõzõ nap-
tól a vádlott tárgyalási õrizetét kell elrendelni. Ha a vádlottnak nincs védõje, számára védõt kell kirendelni. A tárgyalási
õrizet elrendelésérõl szóló határozatot a kényszerintézkedés foganatba vételekor a rendõrség kézbesíti a vádlott részére.
A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A tárgyalási õrizet tartama a hetvenkét órát nem haladhatja meg,
kezdõ idõpontja az õrizet foganatba vételének idõpontja. A tárgyalási õrizet foganatba vételét követõen a kitûzött tárgya-
lási határnapon a vádlottat a tárgyalási õrizetet elrendelõ bíróság elé kell állítani. A bíróság a vádlottat meghallgatja és
a meghallgatás eredményétõl függõen a vádlott elõzetes letartóztatását rendelheti el, illetve a tárgyalás idejére – de leg-
feljebb hetvenkét óráig – a tárgyalási õrizetet fenntarthatja. Ha a bíróság a tárgyalási õrizetet nem tartotta fenn vagy
a vádlott elõzetes letartóztatását nem rendelte el, a vádlottat szabadon kell bocsátani.”

151. §

A Be. 281. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A bíróság a vádlottat távollétében felmentheti, vagy vele szemben a büntetõeljárást megszüntetheti; az errõl szóló

határozatot – a fellebbezési jogára (324–325. §) vonatkozó rendelkezõ részi záradék feltüntetése mellett – kézbesítés út-
ján közli a vádlottal és a védõvel. A bíróság a szabályszerû idézés ellenére meg nem jelent vádlottal szemben – ha az elõ-
zetesen bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni – az eljárást befejezheti, az ügydöntõ határozatot a meg
nem jelent vádlottal kézbesítés útján, a tárgyaláson jelen lévõ védõvel kihirdetés útján közli.”

152. §

A Be. 289. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tanács elnöke a 117. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül a vádlottat figyelmezteti arra, hogy a bizonyítási eljá-

rás során kihallgatottakhoz kérdéseket intézhet, indítványokat és észrevételeket tehet. A figyelmeztetés kiterjed arra is,
hogy ha a vádlott nem tesz vallomást, a terheltként tett korábbi vallomása ismertethetõ vagy felolvasható.”

153. §

(1) A Be. 291. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„A vádlott korábbi vallomásának ismertetése és felolvasása”
(2) A Be. 291. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a vádlott a tárgyaláson nem kíván vallomást tenni, illetve a 281. § (5) bekezdése esetén, valamint ha a vádlott

ismeretlen helyen tartózkodik, a nyomozás során tett vallomását a tanács elnöke hivatalból ismerteti, illetve az ügyész,
a vádlott vagy a védõ indítványára felolvashatja, vagy a jegyzõkönyvezetõvel felolvastathatja.

(2) Ha a vádlottat a nyomozás során tanúként hallgatták ki, a tanúvallomás csak akkor ismertethetõ vagy olvasható fel,
ha ezt a vádlott indítványozza, vagy a tanúvallomásról készült jegyzõkönyvbõl a 85. § (3) bekezdésében meghatározott
figyelmeztetés és az erre adott válasz egyértelmûen kitûnik.

(3) A vádlottnak más büntetõeljárásban gyanúsítottként vagy vádlottként tett vallomása akkor ismertethetõ vagy ol-
vasható fel, ha a vallomásról készült jegyzõkönyvbõl a 117. § (2) bekezdésében meghatározott figyelmeztetés és az erre
adott válasz egyértelmûen kitûnik.”

154. §

A Be. 296. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:
„A tanú korábbi vallomásának ismertetése és felolvasása
296. § (1) A tanács elnöke a tanúnak az eljárás korábbi szakaszában tett vallomását hivatalból ismertetheti vagy

az ügyész, a vádlott vagy a védõ indítványára felolvashatja, illetve a jegyzõkönyvvezetõvel felolvastathatja, ha
a) a tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki, vagy a tárgyaláson való megjelenése egészségi állapotára tekintettel arány-

talan nehézséggel járna, vagy az tartós külföldi tartózkodása miatt nem lehetséges,
b) a tanú a tárgyaláson a vallomástételt jogosulatlanul megtagadja,
c) a tárgyalást a 287. § (3) bekezdése alapján elölrõl kell kezdeni,
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d) a tanú a 85. § (5) és (6) bekezdése alapján írásban tett vallomást, és a tanú tárgyaláson történõ kihallgatását a bíró-
ság nem tartja szükségesnek,

e) a bíróság a tanút a 281. § (8) bekezdése alapján írásban történõ vallomástételre hívta fel.
(2) A tanács elnöke a tanúnak a nyomozás során tett vallomását az ügyésznek a 217. § (3) bekezdés h) pontja alapján

vádiratban tett indítványára felolvassa, ismerteti, vagy a jegyzõkönyvvezetõvel felolvastatja, ha a tanú kihallgatását
a 285. § (1) bekezdése alapján nem indítványozták, és a tanú tárgyaláson történõ kihallgatását a bíróság sem tartja szük-
ségesnek.

(3) Ha a tanú a tárgyaláson a mentességi jogával él, a korábban tett vallomása nem ismertethetõ és nem olvasható fel.
(4) Ha a tárgyaláson tanúként kihallgatandó személyt az eljárás korábbi szakaszában gyanúsítottként vagy vádlottként

hallgatták ki, a hozzájárulása nélkül a korábbi vallomása vagy vallomásának csak az a része ismertethetõ vagy olvasható
fel, amelyre nem vonatkozik a 82. § (1) bekezdésében biztosított mentességi joga.”

155. §

A Be. 299. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:
„A szakvélemény ismertetése és felolvasása
299. § (1) Ha a szakértõ a tárgyaláson az értesítés ellenére nem jelent meg, vagy a szakértõ értesítését a bíróság a 108. §

(6) bekezdése alapján mellõzte, az írásban elõterjesztett szakvéleményt a tanács elnöke ismerteti vagy az ügyész, a vád-
lott, vagy a védõ indítványára felolvassa, illetve a jegyzõkönyvvezetõvel felolvastatja. Ha a szakvélemény ismertetése
vagy felolvasása után a 109. § alapján a szakértõ meghallgatása szükséges, a tárgyalást el kell napolni, és a szakértõt a ki-
tûzött tárgyalásra meg kell idézni.

(2) Ha a szakértõ az idézés ellenére a tárgyaláson nem jelenik meg, a bíróság hivatalból vagy indítványra elrendelheti
az írásban elõterjesztett szakvélemény ismertetését vagy felolvasását. Ha a szakértõi vélemény ismertetése vagy felolva-
sása után az ügyész, a vádlott, a védõ, a sértett vagy a magánfél kérdéseket kíván feltenni, a tárgyalást el kell napolni, és
a szakértõt a kitûzött tárgyalásra ismételten meg kell idézni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül ismertethetõ vagy felolvasható a szakvélemény, ha a szakértõt
a tárgyaláson már meghallgatták, de a tárgyalást a 287. § (3) bekezdése alapján elölrõl kell kezdeni.”

156. §

(1) A Be. 301. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:
„Az okiratok, illetve más iratok ismertetése és felolvasása”
(2) A Be. 301. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tanács elnöke rendelkezik az okiratok és a bizonyítás eszközéül szolgáló iratok ismertetésérõl a tárgyaláson.

A tanács elnöke az ügyész, a védõ vagy a vádlott indítványára elrendelheti, hogy az okirat ismertetése helyett a lényegé-
nek megjelölésére kerüljön sor.

(2) A nyomozó hatóság jelentése okiratként ismertethetõ.
(3) A tanács elnöke az ügyész, a védõ vagy a vádlott indítványára elrendelheti, hogy az okirat ismertetése helyett a fel-

olvasására kerüljön sor.”

157. §

A Be. 308. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ügy áttétele, az ügyek egyesítése vagy elkülönítése tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek nincs he-

lye.”

158. §

A Be. 323. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A fellebbezés írásban indokolható. Az indokolást az iratok felterjesztéséig az elsõfokú bíróságnál, az iratok

felterjesztése után a másodfokú bíróságnál – legkésõbb a tárgyalást megelõzõ tizenötödik napon – kell elõterjesz-
teni.”
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159. §

A Be. 346. § a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a szabályszerûen megidézett vádlott bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni, azon

a címen, hogy a bíróság a vádlott távollétében hozott ügydöntõ határozatot, nincs helye fellebbezésnek.”

160. §

(1) A Be. 404. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a vádlott nem tesz vallomást, a tanács elnöke a hatályon kívül helyezett határozat alapjául szolgáló tárgyaláson

tett vallomását is ismertetheti vagy felolvashatja.
(4) A tanú kihallgatása, illetve a szakértõ meghallgatása helyett a tanúnak a hatályon kívül helyezett határozat alapjául

szolgáló tárgyaláson tett vallomásáról, illetve a szakértõnek az ott elõterjesztett szakvéleményérõl készült jegyzõkönyv
ismertethetõ vagy felolvasható.”

(2) A Be. 404. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdés nem zárja ki annak a tanúvallomásnak, illetve szakvéleménynek az ismertetését vagy felolvasását,

amely nem az ítéleti tényállás megalapozatlan részére vonatkozik.”

161. §

A Be. 461. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„461. § (1) A fiatalkorú vádlott távollétében a tárgyalás a XXV. Fejezet alapján nem tartható meg.
(2) A fiatalkorú vádlottal szemben a Be. 279. § (3) bekezdése nem alkalmazható.”

162. §

A Be. 544. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíróság az ügyész indítványára vagy hivatalból a szabadlábon lévõ vádlottal szemben tárgyalás mellõzésével

végzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekû munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól eltiltást,
jármûvezetéstõl eltiltást, kiutasítást – katonával szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését is –, továbbá in-
tézkedésként próbára bocsátást, megrovást alkalmaz az ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ bûncse-
lekmény esetén, ha

a) a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, a közérdekû munkát, a pénzbüntetést, a foglalko-
zástól eltiltást, a jármûvezetéstõl eltiltást, a kiutasítást, a kitiltást – katonával szemben a lefokozást, a szolgálati viszony
megszüntetését, a rendfokozatban visszavetést és a várakozási idõ meghosszabbítását is – vagy a próbára bocsátás alkal-
mazását lehetõvé teszi,

b) a tényállás egyszerû,
c) a vádlott a bûncselekmény elkövetését beismerte,
d) a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhetõ.
(2) Tárgyalás mellõzésével két évet meghaladó szabadságvesztés nem szabható ki.”

163. §

A Be. 574. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az ugyanazon jogosult által a korábbival azonos tartalommal ismételten elõterjesztett vagy egyébként a koráb-

bival azonos tartalommal ismételten elõterjesztett indítvány elutasítására vonatkozó határozat hozatalát a bíróság mel-
lõzheti.”

164. §

A Be. 604. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy]
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„b) büntetõeljárás során kirendelt védõ, a büntetõeljárásban részt vevõ személyek költségeit, e személyek képviselõi-
nek – ide nem értve a pártfogó ügyvédek – díját és költségeit, valamint a terhelt személyes költségmentességével kapcso-
latos részletes szabályokat a rendészetért felelõs miniszter és az államháztartásért felelõs miniszter egyetértésével
kiadott,”
[rendeletben szabályozza]”

165. §

(1) A Be. 17. § (1) bekezdésének második mondatában a „bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról” szövegrész helyé-
be a „bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének meghatározásáról” szövegrész lép.

(2) Hatályát veszti a Be.
a) 69. § (1) bekezdés bevezetõ szövegében az „a védõ,” szövegrész,
b) 69. § (1) bekezdés c) pontjában az „a védõ és” szövegrész,
c) 69. § (3) bekezdésében „a védõt,” szövegrész, valamint
d) 165/A. §-a,
e) 310. § (4) bekezdésében a „fiatalkorúak elleni, illetõleg” szövegrész,
f) 448. § (1) bekezdése.

Egyéb kapcsolódó törvények módosítása

166. §

(1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 227. § (2) és (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) A végrehajtó
a) a végrehajtói irodában való részvételt kivéve nem lehet gazdasági társaság és szövetkezet vezetõ tisztségviselõje és

felügyelõbizottságának tagja, valamint nem végezhet sem személyes közremûködéssel, sem korlátlan anyagi felelõsség-
gel járó vállalkozási tevékenységet,

b) nem közvetíthet ingatlan- és kölcsönügyletet, nem vállalhat a végrehajtói tevékenységgel összefüggésben kezes-
séget vagy szerzõdést biztosító más kötelezettséget,

c) nem lehet választottbíróság tagja.
(3) Nem esik az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalom alá a kamarában végzett tevékenység, továbbá az, ha az önálló

bírósági végrehajtó – a (2) bekezdés a) pontjában foglaltak sérelme nélkül – a zálogjogosult megbízása alapján a zálog-
tárgy értékesítését végzi.”

(2) A Vht. 239. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A végrehajtói szolgálat megszûnik]
„a) a végrehajtó felmentésérõl szóló határozat jogerõre emelkedésének vagy a végrehajtói szolgálat megszûnésének

a felmentésrõl szóló határozatban megjelölt”
[napján.]

(3) A Vht. 239. § (3) bekezdés a következõ d) ponttal egészül ki:
[A miniszter a végrehajtói szolgálat megszûnését állapítja meg, ha]
„d) a tartós helyettesítés egyéves idõtartamának lejártáig nem kerül sor a tartós helyettesítés meghosszabbítására

[245. § (1) bekezdés c) pont, 245. § (5) bekezdés].”
(4) A Vht. 240. §-a a következõ új d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d) pont jelölése e) pontra változik:
[A végrehajtó nem gyakorolhatja hivatását:]
„d) a tartós helyettesítés egyéves idõtartama lejártát követõ naptól, ha nem kerül sor a tartós helyettesítés meg-

hosszabbítására [245. § (1) bekezdés c) pont, 245. § (5) bekezdés],”
(5) A Vht. 245. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tartós helyettest lehet kirendelni, ha]
„c) a végrehajtó tartósan távol van a kirendelés idõpontjától számított legfeljebb egy év idõtartamra.”
(6) A Vht. 245. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A végrehajtó tartós távolléte miatt kirendelt tartós helyettesi kirendelést a távollét megszûnésével meg kell szün-

tetni, egy év elteltével pedig a kirendelés megszûnik. A kirendelés az egyéves határidõ lejártát megelõzõen a miniszter
engedélyével hosszabbítható meg.”
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(7) A Vht. 307. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendelettel állapítsa meg]
„c) a végrehajtói állások betöltésének és a végrehajtói pályázati eljárásnak a részletes szabályait, és a végrehajtói ki-

nevezéshez készített pályázati rangsor kialakítása során figyelembe vehetõ szempontokat és azokhoz rendelhetõ pont-
számokat,”

(8) Hatályát veszti a Vht.
a) 233. § (4) bekezdés a) pontjában az „és f)” szövegrész,
b) 233. § (4) bekezdés c) pontja,
c) 234. § (1) bekezdésében az „– a 234/A. §-ban foglalt kivétellel –” szövegrész,
d) 234. § (2)–(4) bekezdése,
e) 234/A. §-a és az azt megelõzõ alcíme,
f) 234/B. § (1) bekezdésében az „ , a 234/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján kijelölt személy a kijelölését követõen ha-

ladéktalanul” szövegrész,
g) 234/B. § (2) bekezdésében a „ , illetve a 234/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján kijelölt személy” szövegrész,
h) 239/A. § (4) bekezdésében a „234/B. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a” szövegrész,
i) 250. § (2) bekezdés a) pontja,
j) 250. § (2) bekezdés c) pontjában a „végrehajtói állásra pályázó és a” szövegrész,
k) 256. § (2) bekezdésében az „és a 234. § (2) bekezdése” szövegrész, valamint a „megyei bírósági végrehajtói állás-

helyre a pályázatot a megyei bíróság elnöke írja ki, a” szövegrész.
(9) A Vht.
a) 16. § b) pontjában a „fegyelmi bíróságának” szövegrész helyébe a „szolgálati bíróságának” szöveg,
b) 239. § (5) bekezdésében az „a)–c) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–d) pontjában” szöveg

lép.

167. §

Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:
Üsztv.) 1. számú melléklete helyébe e törvény 3. melléklete lép.

168. §

A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 23/D. § (6) bekezdésében a „Fõvárosi Bíró-
ság kizárólagos illetékességgel,” szövegrész helyébe a „megyei bíróság (Fõvárosi Bíróság)” szöveg lép.

169. §

(1) Hatályát veszti a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 350/A. § (1) bekezdése.
(2) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 345. § (3) bekezdésében, 385. § (2) bekezdésében és 391. §

(2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „megyei bíróság (Fõvárosi Bíróság)” szöveg lép.

170. §

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) bekezdé-
se d) pontjának da) alpontjában a „jogorvoslati eljárásról” szövegrész helyébe a „jogorvoslati eljárásról, bírósági felül-
vizsgálat esetén a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetõségérõl” szöveg lép.

171. §

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában
az „OIT” szövegrész helyébe az „OIT elnöke” szöveg lép.
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172. §

(1) A büntetõügyekben alkalmazható közvetítõi tevékenységrõl szóló 2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban:
Bktv.) 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy a közvetítõi tevékenységet végzõ pártfogó felügyelõ
képesítési követelményeit, valamint a büntetõ ügyekben közvetítõi tevékenységet végzõ ügyvéd képesítési követelmé-
nyeit és díjazásának szabályait rendeletben állapítsa meg.”

(2) Hatályát veszti a Bktv. 24. § (4) bekezdése.

Záró rendelkezések

173. §

(1) E törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E törvény 98. § (1) bekezdése, 166. § (1)–(7) bekezdése és (8) bekezdésének a), b), d), valamint i)–k) pontja, 166. §

(9) bekezdés b) pontja, 167. §-a, 176. § (4) bekezdése, 180. §-a és 181. §-a 2011. február 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 1–6. §-a, 8. §-a, 11–17. §-a, e törvény 18. §-ával megállapított Bszi. 39. § a)–f) és h)–q) pontja és 40. §-a,

e törvény 19–21. §-a, e törvény 22. §-ával megállapított Bszi. 46. § (1) bekezdés a)–l) és n)–v) pontja, (2) és (3) bekezdé-
se, továbbá 47. §-a, e törvény 23–66. §-a, 68–93. §-a, 95–97. §-a, 98. § (2) bekezdése, 99–101. §-a, 103–124. §-a,
126–164. §-a, 165. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a)–d) pontja, 166. § (8) bekezdésének c) és e)–h) pontja, 166. § (9) be-
kezdésének a) pontja, 168–171. §-a, 174. §-a, 175. § (2) és (3) bekezdése, 176. § (1)–(3) bekezdése, 177–179. § 2011.
március 1-jén lép hatályba.

(4) E törvény 67. §-a, 165. § (2) bekezdés e) és f) pontja 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.”

174. §

(1) A törvény hatálybalépésekor mûködõ – az államháztartásért felelõs miniszter tagságával kiegészült – OIT-nak
a törvény hatálybalépésekor már a Bszi. szerinti bírósági felsõvezetõi (a továbbiakban: bírósági felsõvezetõ) megbíza-
tással rendelkezõ tagjai tekintetében nem érvényesül a Bszi. 35. § (4) bekezdésében foglalt korlátozás, azonban a törvény
hatálybalépését követõen bírósági felsõvezetõi kinevezést kapott OIT választott bíró tag OIT tagsága megszûnik, ha bí-
rósági felsõvezetõvé válásával az OIT-ban a bírósági felsõvezetõk száma a Bszi. 35. § (4) bekezdésében foglalt számot
meghaladná. Ebben az esetben az OIT tag helyébe az OIT póttagjai közül az a legtöbb szavazattal megválasztott póttag
lép, aki nem bírósági felsõvezetõ.

(2) Ha valamely választott bíró OIT tagsága megszûnik a helyébe bírósági felsõvezetõ OIT póttag akkor léphet, ha
ezzel az OIT-ban a bírósági felsõvezetõk száma a Bszi. 35. § (4) bekezdésében foglalt számot nem haladja meg.

175. §

(1) Az ügyek ésszerû idõn belül való elbírálásának biztosítása érdekében másik bíróság kijelölésére a törvény hatály-
balépését követõen a bíróságra érkezett ügyben kerülhet sor.

(2) A bírósági vezetõi álláspályázatok kiírására és elbírálására vonatkozó rendelkezéseket a törvény hatálybalépését
követõen kiírt pályázatokra kell alkalmazni.

(3) A bírósági vezetõk vizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket a törvény hatálybalépését követõen elrendelt vizsgála-
tokra kell alkalmazni.

176. §

(1) A bírói álláspályázatok kiírására és elbírálására vonatkozó rendelkezéseket a törvény hatálybalépését követõen
megüresedõ állások betöltésénél kell alkalmazni.

(2) A bírák vizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket a törvény hatálybalépését követõen elrendelt vizsgálatokra kell al-
kalmazni.
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(3) Annak a bírónak az értékelését, akinek az utolsó értékelése a törvény hatálybalépését megelõzõen több, mint 6 éve
történt meg, a törvény hatálybalépését követõ 3 éven belül kell elvégezni.

(4) A 10. fizetési fokozatba sorolt bíró besorolását – az e törvény hatálybalépése elõtt megállapított szolgálati idõ alap-
ján – a törvény hatálybalépését követõ harminc napon belül ismételten el kell végezni. Ennek során figyelembe kell ven-
ni a bíró részére korábban megállapított soron kívüli elõresorolások hatását is. A besorolás eredményeként a bíró alapil-
letményét a Bjt.-nek a törvény 1. mellékletével megállapított 2. számú mellékletének megfelelõ fizetési fokozat szerint
kell megállapítani. A bírák alapszabadsága az átsorolást követõen sem lehet több negyven munkanapnál.

177. §

(1) A szolgálati bíróság elnökét és tagjait a törvény hatálybalépésétõl számított 45 napon belül kell megbízni.
(2) A szolgálati bíróság a törvény hatálybalépését követõ negyedik hónap elsõ napján kezdi meg a mûködését.
(3) E törvény rendelkezéseit a szolgálati bíróság mûködése megkezdése napját követõen kezdeményezett fegyelmi el-

járásokra, illetve az alkalmatlansági jogvitában benyújtott jogorvoslati kérelmekre kell alkalmazni.

178. §

E törvénynek a Pp.-t módosító rendelkezéseit – az ügyek ésszerû idõn belül való elbírálásának biztosítása érdekében
másik bíróság kijelölésére vonatkozó rendelkezés kivételével –, valamint 168–170. §-át a törvény hatálybalépése után
indult eljárásokban kell alkalmazni.

179. §

(1) A 2011. március 1. napján a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 171. §), a közlekedési bûncselek-
mények (Btk. XIII. Fejezet) – kivéve az ittas vagy bódult állapotban elkövetett jármûvezetést [Btk. 188. § (1) bek.] és
a jármûvezetés tiltott átengedését [Btk. 189. § (1) bek.] –, a közlekedés körében elkövetett, de nem a Btk. XIII. Fejezeté-
ben meghatározott bûncselekmény, valamint a kiskorú veszélyeztetése (Btk. 195. §) miatt folyamatban lévõ ügyekben,
továbbá a 2011. szeptember 1. napján a fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörébe tartozó, folyamatban lévõ ügyekben
az a bíróság folytatja le az eljárást, amely a tárgyalást megkezdte.

(2) Ha a tárgyalást az (1) bekezdésben meghatározott idõpontot követõen meg kell ismételni, vagy elölrõl kell kezde-
ni, az eljárást a Be. e törvénnyel megállapított rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkezõ és illetékes bíróság foly-
tatja le.

180. §

(1) A törvény 166. §-át a 2011. február 1-jét követõen meghirdetett végrehajtói álláspályázatok elbírálására kell alkal-
mazni.

(2) A 2011. február 1-jét megelõzõen a Vht. 245. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt tartós helyettesi kirendelés
legkésõbb 2012. január 31-én megszûnik, kivéve ha a Vht. 245. § (5) bekezdésében foglaltak szerint ezt megelõzõen sor
kerül a kirendelés meghosszabbítására.

181. §

A 10. fizetési fokozatba sorolt ügyész besorolását – az e törvény hatálybalépése elõtt megállapított szolgálati idõ alap-
ján – a törvény hatálybalépését követõ harminc napon belül ismételten el kell végezni. Ennek során figyelembe kell ven-
ni az ügyész részére korábban megállapított soron kívüli elõresorolások hatását is. A besorolás eredményeként az ügyész
alapilletményét az Üsztv.-nek a törvény 3. mellékletével megállapított 1. számú mellékletének megfelelõ fizetési foko-
zat szerint kell megállapítani.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2010. évi CLXXXIII. törvényhez

„2. számú melléklet az 1997. évi LXVII. törvényhez

A bírák alapilletménye a különbözõ fizetési fokozatokban

Fizetési fokozatok Szorzószámok

1. 1,00

2. 1,10

3. 1,20

4. 1,25

5. 1,30

6. 1,35

7. 1,40

8. 1,45

9. 1,50

10. 1,55

11. 1,60

12. 1,65

13. 1,70

14. 1,75
”

2. melléklet a 2010. évi CLXXXIII. törvényhez

„5. számú melléklet az 1997. évi LXVII. törvényhez

A pályázati eljárás és a bírói értékelés során vizsgálandó kompetenciák

– döntési képesség
– együttmûködési képesség
– elemzõ gondolkodás
– elõrelátás
– fegyelmezettség
– felelõsségtudat
– határozottság
– igényesség
– integritás
– kommunikáció
– konfliktuskezelés
– kreativitás
– magabiztosság/határozottság
– önállóság
– probléma- és helyzetelemzés
– problémamegoldás
– szakmai ismeretek alkalmazása
– szervezõ és tervezõ képesség
– szóbeli, írásbeli kommunikációs készség
– tárgyilagosság.”
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3. melléklet a 2010. évi CLXXXIII. törvényhez

„1. számú melléklet az 1994. évi LXXX. törvényhez

Az ügyész alapilletmény táblázata

A legalacsonyabb ügyészi alapilletmény = 1

Fizetési fokozatok Szorzószámok

1. 1,00

2. 1,10

3. 1,20

4. 1,25

5. 1,30

6. 1,35

7. 1,40

8. 1,45

9. 1,50

10. 1,55

11. 1,60

12. 1,65

13. 1,70

14. 1,75
”

2010. évi CLXXXIV. törvény

a bíróságok elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének meghatározásáról*

(Kivonatos közlés)

1. §

(1) A városi és kerületi bíróságok (a továbbiakban együtt: helyi bíróság), a munkaügyi bíróságok, továbbá a megyei
bíróságok elnevezését és illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az ítélõtáblák elnevezését és illetékességi területét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Legfelsõbb Bíróság illetékességi területe az ország egész területére kiterjed.

2. §

(1) A helyi és a munkaügyi bíróság székhelye – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az elnevezésében megjelölt település.
(2) A kerületi bíróságok székhelye Budapest.

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. december 23-i ülésnapján fogadta el.

48 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 1. szám



(3) A megyei bíróságok székhelyét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az ítélõtáblák székhelye az elnevezésükben megjelölt település, a Fõvárosi Ítélõtábla esetében pedig Budapest.
(5) A Legfelsõbb Bíróság székhelye Budapest.

3. §

(1) Törvény által meghatározott ügyekben elsõ fokon – a 3. mellékletben kijelölt megyei bíróságokon az ott meghatá-
rozott illetékességi területen – katonai tanácsok járnak el.

(2) A kijelölt megyei bíróságokon mûködõ katonai tanácsok által elsõ fokon elbírált ügyekben másodfokon a Fõvárosi
Ítélõtábla katonai tanácsa jár el.

4. §

(1) E törvény 2011. március 1-jén lép hatályba.
(2) A Zala Megyei Bíróság és a Zala Megyei Bíróság illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságok határozata ellen

a törvény hatálybalépését követõen elõterjesztett jogorvoslatot bírálja el a Pécsi Ítélõtábla.
(3) Hatályát veszti az ítélõtáblák és a fellebbviteli ügyészi szervek székhelyének és illetékességi területének megálla-

pításáról szóló 2002. évi XXII. törvény.

Dr. Schmitt Pál s. k., Dr. Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2. melléklet a 2010. évi CLXXXIV. törvényhez

Az ítélõtáblák illetékességi területe

1. FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA
Budapest fõváros Fejér megye Heves megye

Nógrád megye Pest megye

2. SZEGEDI ÍTÉLÕTÁBLA
Csongrád megye Bács-Kiskun megye Békés megye

3. PÉCSI ÍTÉLÕTÁBLA
Baranya megye Somogy megye Tolna megye

Zala megye

4. DEBRECENI ÍTÉLÕTÁBLA
Hajdú-Bihar megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

5. GYÕRI ÍTÉLÕTÁBLA
Gyõr-Moson-Sopron megye Komárom-Esztergom megye Vas megye

Veszprém megye
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelete

a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történõ
és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történõ megjelölésérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A Magyar Közlöny kiadása

1. §

(1) A Magyar Közlönyt a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által kijelölt felelõs szerkesz-
tõ vagy a helyettesítésére jogosult személy szerkeszti és adja ki.

(2) A Magyar Közlöny szerkesztõbizottsága elnökét és tagjait a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs
miniszter kéri fel.

(3) A Magyar Közlöny kiadásában, szerkesztésében, valamint a papír alapú oldalhû másolatának elõállításában a Ma-
gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a felelõs szerkesztõ rendelkezései szerint közremûködik.

(4) A Magyar Közlöny az elektronikus információszabadságról szóló törvényben szabályozott módon, a www.koz-
lony.magyarorszag.hu honlapon kerül kiadásra.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a felelõs szerkesztõ meghatározza a Magyar Közlöny
kiadási folyamatának szervezeti, személyi és tárgyi feltételeit, a rendelkezésre állás szükséges mértékét, felügyeli ennek
teljesítését.

2. §

(1) A felelõs szerkesztõ
a) ellenõrzi az aláírt jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket kihirdetésük, illetve közzétételük

(a továbbiakban együtt: megjelentetés) elõtt a jogalkotásról szóló törvényben és a jogszabályszerkesztésrõl szóló rende-
letben elõírt szerkesztési követelmények érvényesülése tekintetében,

b) gondoskodik a jogszabályok megjelölésérõl és ennek alapján vezeti idõrendben a kihirdetésre kerülõ jogszabályok
nyilvántartását.

(2) A felelõs szerkesztõ nyilvántartást vezet a Magyar Közlönyben történõ megjelentetés alapjául szolgáló eredeti
– aláírással ellátott – kéziratokról, gondoskodik megõrzésükrõl, majd azoknak az irattár részére feldolgozásra kész át-
adásáról. Az így nyilvántartott iratok nem selejtezhetõk.

3. §

A Hivatalos Értesítõ a Magyar Közlöny melléklete, amely külön sorozatként önálló sorszámozással jelenik meg.

4. §

(1) A Magyar Közlönyben a jogszabályok kihirdetésre, más dokumentumok közzétételre kerülnek.
(2) A Magyar Közlöny fõsorozata tartalmazza:
a) az önkormányzati rendelet kivételével a jogszabályokat,
b) az Alkotmánybíróság azon határozatait és végzéseit, amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét az Alkot-

mánybíróság elrendelte,
c) a jogegységi határozatokat,
d) az Országos Választási Bizottság állásfoglalásait,
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e) az Országgyûlés, a Kormány, a testületi központi államigazgatási szerv és az Alkotmányban megjelölt más testületi
szerv minõsített adatot nem tartalmazó normatív határozatát, a képviselõtestület normatív határozata kivételével,

f) az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök és az Országos Választási Bizottság nem nor-
matív határozatait, a minõsített adatot tartalmazó, valamint az érintetteknek közvetlenül megküldött határozatok
kivételével és

g) a miniszterek azon nem normatív határozatait, amelyeknek Magyar Közlönyben való közzétételét jogszabály
elrendeli.

(3) A Hivatalos Értesítõ tartalmazza:
a) a miniszterelnök, a központi államigazgatási szerv vezetõje, a nemzetbiztonsági szolgálat vezetõje és az Alkot-

mányban megjelölt egyszemélyi vagy egyszemélyi vezetés alatt álló szerv vezetõje minõsített adatot nem tartalmazó
normatív utasítását és

b) azokat a közleményeket, amelyeknek a Magyar Közlönyben, illetve a Hivatalos Értesítõben való közzétételét jog-
szabály elrendeli vagy a közzététel kezdeményezésére jogszabály által feljogosított személy kezdeményezi.

(4) A Hivatalos Értesítõben a felelõs szerkesztõ engedélyével a Magyar Közlöny hivatalos jellegéhez igazodó, a jog-
szabályokkal és a közjogi szervezetszabályozó eszközökkel nem ellentétes, a magyar nyelv szabályainak megfelelõ
hirdetmények is közzétehetõk.

5. §

A Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítõ a felelõs szerkesztõ által meghatározott rendszerességgel, külön sorszámo-
zással jelenik meg. A Magyar Közlöny, illetve a Hivatalos Értesítõ ugyanazon a napon – azonos dátummal – eltérõ sor-
számozással, több alkalommal is megjelenhet. Egy sorszámozással ellátott Magyar Közlöny és Hivatalos Értesítõ több
részbe szerkesztve is megjelenhet.

6. §

(1) A Magyar Közlöny címlapja tartalmazza:
a) a Magyar Köztársaság címerét,
b) a „MAGYAR KÖZLÖNY” feliratot,
c) évente kezdõdõen arab számos sorszámozással a példány számát,
d) „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA” minõsítést,
e) a megjelenés dátumát, év, hónap, nap, a hét napja megjelöléssel és
f) a tartalomjegyzéket.
(2) A Hivatalos Értesítõ címlapja tartalmazza:
a) a Magyar Köztársaság címerét,
b) a „HIVATALOS ÉRTESÍTÕ” feliratot,
c) évente kezdõdõen arab számos sorszámozással a példány számát,
d) „A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE” feliratot,
e) a megjelenés dátumát, év, hónap, nap, a hét napja megjelöléssel és
f) a tartalomjegyzéket, címrend szerinti bontásban.
(3) A Magyar Közlöny belsõ szerkezetét az 1. melléklet szerinti címrend tartalmazza.

7. §

(1) A Magyar Közlönyben történõ megjelentetést – a Kormány döntéseinek kivételével – az arra jogosult által a fele-
lõs szerkesztõhöz benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.

(2) A kérelem papír alapon vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell
a megjelentetni kért dokumentum arra jogosult által – papír alapon, vagy minõsített elektronikus aláírással ellátott – alá-
írt egy eredeti példányát. A megjelentetni kért dokumentum betûhû másolatát elektronikus formában is meg kell küldeni
a kihirdetes@kim.gov.hu elektronikus levélcímre. A dokumentum megjelentetési folyamatának megkezdésére a papír
alapú illetve az elektronikus dokumentum beérkezését követõen kerül sor.

(3) A kérelemben meg kell jelölni az alábbi adatokat:
a) a kérelmezõ elérhetõségét (postacím, telefax, telefonszám, illetve elektronikus levélcím),
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b) azt, hogy a kérelmezõ a Magyar Közlönyben vagy a Hivatalos Értesítõben történõ megjelentetést kezdeményez,
c) közlemény, hirdetmény közzététele esetén
ca) ha a közzététel jogszabályon alapul, a közzététel alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezés megjelölését,
cb) ha a közzététel jogszabály szerint nem kötelezõ, ezt a körülményt,
d) a megjelentetés tervezett határidejét.
(4) Miniszteri rendelet kihirdetése esetén a kérelemhez csatolni kell az igazságügyért felelõs miniszter nyilatkozatát

arról, hogy a kihirdetni kért rendelettel a jogalkotásról szóló törvényben foglalt jogkörében alkotmányossági és európai
uniós jogi szempontból egyetért.

(5) Amennyiben miniszteri rendelet kihirdetéséhez más miniszter egyetértése szükséges, akkor a kérelemhez mellé-
kelni kell az egyetértési joggal rendelkezõ miniszter nyilatkozatát is. Az egyetértés megadásának kell tekinteni azt is, ha
az egyetértési jogot gyakorló miniszter a kihirdetni kért rendeletet látja el az egyetértésre történõ utalással és aláírásával.

8. §

(1) A kérelmet és az ahhoz csatolt dokumentumot a kézhezvételt követõen – a jogalkotásról szóló törvényben, a jog-
szabályszerkesztésrõl szóló rendeletben írt formai követelményeknek, valamint a magyar nyelv szabályainak való meg-
felelés szempontjából – a felelõs szerkesztõ a 2. § (1) bekezdés a) pontjában írt feladatkörében ellenõrzi.

(2) Ha a dokumentum megfelel az (1) bekezdésben írt szempontoknak, azt a felelõs szerkesztõ a Magyar Közlönyben
megjelenteti. Ha a felelõs szerkesztõ azt állapítja meg, hogy a kérelem, illetve a dokumentum nem felel meg az (1) bekez-
désben írtaknak, a jogszabályba ütközõ elõírás megjelölése mellett írásban vagy sürgõs esetben telefonon, telefaxon
vagy elektronikus úton változtatásra hívja fel a kérelmezõt.

(3) A változtatásra történõ felhívásban a felelõs szerkesztõ – igazodva a kérelmezõ által kért megjelenési határidõ-
höz – tájékoztatást ad a módosításra nyitva álló határidõrõl. A határidõ eredménytelen eltelte esetén a felelõs szerkesztõ
– a hirdetmények kivételével – a dokumentumot a kérelemben foglaltaknak megfelelõen jelenteti meg.

(4) A kérelmezõ a közzétételi kérelmét a tervezett megjelenés napjáig írásban visszavonhatja. A tervezett megjelenés
napjáról a felelõs szerkesztõ ad tájékoztatást.

2. A megalkotott jogszabály megjelölése a jogszabály kihirdetése során

9. §

(1) Törvény megjelölése annak kihirdetése során – az alábbi sorrendben –
a) a törvény kihirdetésének évét arab számmal,
b) az „évi” kifejezést,
c) a törvény sorszámát római számmal,
d) a „törvény” kifejezést és
e) a törvény címét
foglalja magában.
(2) Önkormányzati rendelet megjelölése annak kihirdetése során – az alábbi sorrendben –
a) a rendelet megalkotójának teljes megjelölését,
b) a rendelet sorszámát arab számmal,
c) a „/” jelet,
d) a rendelet kihirdetésének évét arab számmal,
e) zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal,
f) az „önkormányzati rendelete” kifejezést és
g) a rendelet címét
foglalja magában.
(3) Az (1)-(2) bekezdés kivételével a megalkotott jogszabály megjelölése annak kihirdetése során – a következõ

sorrendben –
a) a jogszabály megalkotójának teljes megjelölését,
b) a jogszabály sorszámát arab számmal,
c) a „/” jelet,
d) a jogszabály kihirdetésének évét arab számmal,
e) zárójelben a jogszabály kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal,
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f) a jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítését,
g) a „rendelete” kifejezést és
h) a jogszabály címét

foglalja magában.

10. §

A jogszabályok sorszámát a jogalkotó szervek és a jogszabály típusa szerint évenként egytõl kezdõdõen, a kihirdetés
ideje szerint folyamatosan, növekvõ sorrendben kell meghatározni, függetlenül a kihirdetés módjától.

11. §

(1) A jogszabály megalkotójának teljes megjelölése
a) a Kormány esetén „A Kormány”,
b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén „A Magyar Nemzeti Bank elnökének”,
c) a miniszterelnök esetén „A miniszterelnök”,
d) miniszter esetén nagybetûs névelõt követõen a miniszter feladat- és hatáskörérõl rendelkezõ kormányrendeletben

meghatározott, tárca nélküli miniszter esetében a feladatkörre is utaló megnevezése,
e) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke esetén „A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

elnökének”,
f) a helyi önkormányzat képviselõ-testülete esetén a helyi önkormányzat megnevezését követõen a „képviselõ-testü-

letének” szöveg vagy – közgyûlés esetén – a „közgyûlésének” szöveg.
(2) A jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítése
a) a Kormány esetén „Korm.”,
b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke esetén „MNB”,
c) a miniszterelnök esetén „ME”,
d) miniszter esetén az egyes miniszterek feladat- és hatáskörérõl szóló kormányrendeletben meghatározott rövid

megjelölés,
e) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke esetén „PSZÁF”.

12. §

A Kormány tagja más miniszter egyetértésével kiadott rendeletének a megjelölésére a Kormány tagja rendeletének
a megjelölésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3. A közjogi szervezetszabályozó eszköz, valamint a nem normatív utasítás
és határozat megjelölése a közzététel során

13. §

A normatív határozat megjelölése annak közzététele során – az alábbi sorrendben –
a) a normatív határozatot hozó szerv teljes megjelölését,
b) a normatív határozat sorszámát arab számmal,
c) a „/” jelet,
d) a normatív határozat közzétételének évét arab számmal,
e) zárójelben a normatív határozat közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,
f) a normatív határozatot hozó szerv megjelölésének a rövidítését,
g) a „határozata” kifejezést és
h) a normatív határozat címét

foglalja magában.
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14. §

A normatív utasítás megjelölése annak közzététele során – az alábbi sorrendben –
a) a normatív utasítást kiadó szerv teljes megjelölését,
b) a normatív utasítás sorszámát arab számmal,
c) a „/” jelet,
d) a normatív utasítás közzétételének évét arab számmal,
e) zárójelben a normatív utasítás közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,
f) a normatív utasítást kiadó szerv megjelölésének a rövidítését,
g) az „utasítása” kifejezést és
h) a normatív utasítás címét

foglalja magában.

15. §

(1) A minõsített adatot nem tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközök sorszámát – a (2) bekezdés kivételé-
vel – a kibocsátó szerv és a közjogi szervezetszabályozó eszköz típusa szerint évenként egytõl kezdõdõen, a közzététel
ideje szerint folyamatosan, növekvõ sorrendben kell meghatározni, függetlenül a közzététel módjától.

(2) A Kormány Magyar Közlönyben megjelenõ normatív határozatának sorszáma minden évben ezertõl kezdõdik.

16. §

(1) A közjogi szervezetszabályozó eszköz kibocsátójának teljes megjelölése
a) az Országgyûlés esetén „Az Országgyûlés”,
b) a testületi központi államigazgatási szerv és az Alkotmányban megjelölt más testületi szerv esetén nagybetûs név-

elõt követõen a szerv feladat- és hatáskörérõl rendelkezõ jogszabályban meghatározott megnevezése,
c) a központi államigazgatási szerv vezetõje a miniszter kivételével, a nemzetbiztonsági szolgálat vezetõje és az Al-

kotmányban megjelölt egyszemélyi vagy egyszemélyi vezetés alatt álló szerv vezetõje esetén nagybetûs névelõt követõ-
en a szerv feladat- és hatáskörérõl rendelkezõ jogszabályban meghatározott megnevezése a birtokos raggal és birtokos
személyjellel, a legfõbb ügyész esetén birtokos rag és birtokos személyjel nélkül.

(2) A közjogi szervezetszabályozó eszköz kibocsátója megjelölésének rövidítése
a) az Országgyûlés esetén „OGY”,
b) a testületi központi államigazgatási szerv és az Alkotmányban megjelölt más testületi szerv esetén a szerv feladat-

és hatáskörérõl rendelkezõ jogszabályban meghatározott, ennek hiányában a szerv által a kibocsátáskor meghatározott
rövid megjelölés,

c) a központi államigazgatási szerv vezetõje a miniszter kivételével, a nemzetbiztonsági szolgálat vezetõje és az Al-
kotmányban megjelölt egyszemélyi vagy egyszemélyi vezetés alatt álló szerv vezetõje esetén a szerv feladat- és hatáskö-
rérõl rendelkezõ jogszabályban meghatározott, ennek hiányában a szerv által a kibocsátáskor meghatározott rövid
megjelölés.

(3) A közjogi szervezetszabályozó eszköz (1)–(2) bekezdésben nem meghatározott kibocsátójának teljes megjelölésé-
re és rövidítésére a jogszabály megalkotójának teljes megjelölésére és rövidítésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

17. §

A nem normatív határozatok és utasítások megjelölésére az e címben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell. A nor-
matív és a nem normatív határozatok valamint a normatív és a nem normatív utasítások évente közös sorszám alatt, egy-
séges, folyamatos számozással jelennek meg.

4. Záró rendelkezések

18. §

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
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19. §

E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követõen kihirdetett jogszabályok és közzétett közjogi szerve-
zetszabályozó eszközök tekintetében kell alkalmazni.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

1. A Magyar Közlöny fõsorozatának címrendje a következõ:
a) I. Az Alkotmány és annak módosításai,
b) II. Törvények,
c) III. Kormányrendeletek,
d) IV. A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendeletei,
e) V. A Kormány tagjainak rendeletei,
f) VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései,
g) VII. Jogegységi határozatok,
h) VIII. Az Országos Választási Bizottság állásfoglalásai,
i) IX. Határozatok Tára.

2. A Magyar Közlöny külön sorozataként megjelenõ Hivatalos Értesítõ címrendje a következõ:
a) I. Utasítások,
b) II. Személyügyi hírek,
c) III. Alapító okiratok,
d) IV. Pályázati felhívások,
e) V. Közlemények,
f) VI. Hirdetmények.

HATÁROZATOK

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 4/2010. polgári jogegységi határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Polgári Jogegységi Tanácsa a Legfõbb Ügyész által indítványozott
jogegységi eljárásban meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

A közhasznú társadalmi szervezet legfõbb szerve nem minõsül vezetõ szervnek. Ebbõl következõen a legfõbb szerv
tagjaira nem vonatkozik a vezetõ szerv elnöke vagy tagja és a felügyelõ szerv elnöke vagy tagja között fennálló tisztség-
beli összeférhetetlenség szabálya.

A vezetõ szerv elnöke és tagja, valamint a felügyelõ szerv elnöke és tagja csak a társadalmi szervezet tagja lehet.
A társadalmi szervezet könyvvizsgálója olyan személy is lehet, aki nem tagja a társadalmi szervezetnek.
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Indokolás:

I.

A legfõbb ügyész az 1997. évi LXVI. törvény (Bsz.) 29. § (1) bekezdésének a) pontja és 31. §-ának (2) bekezdése
alapján – figyelemmel az 1972. évi V. törvény 5. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltakra – jogegységi eljárást indítvá-
nyozott abban a kérdésben, hogy lehet-e a közhasznú társadalmi szervezet felügyelõ szervének elnöke, tagja vagy
könyvvizsgálója a társadalmi szervezet – tagok összessége által alkotott – legfõbb szervének a tagja.

Az indítványra az adott okot, hogy ebben a kérdésben nem egységes a bírói gyakorlat: a Debreceni Ítélõtábla
(Pkf.II.20.484/2007.) és a Szegedi Ítélõtábla (Pkf.III.20.006/2009.) egységes álláspontjától eltér a Gyõri Ítélõtábla több
ügyben (Pkf.III.25.344/2009., Pkf.III.25.375/2009., Pkf.III.25.372/2009.) kifejtett jogértelmezése.

A legfõbb ügyész az indítványában az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.), valamint a közhasznú szer-
vezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) vonatkozó rendelkezéseinek az egybevetése alapján kifejtette, hogy
a közhasznú társadalmi szervezet vezetõ szervének csak az ügyintézõ és képviseleti szerv minõsül, a legfõbb szerv nem.
Ebbõl következõen a Kszt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában megfogalmazott összeférhetetlenségi szabály a közgyûlés el-
nökére és tagjaira nem, hanem kizárólag csak az ügyintézõ és képviseleti szerv elnökére, illetve tagjaira vonatkozik.

II.

Az Etv. 11. §-ának (1) bekezdése szerint a társadalmi szervezet legfelsõbb szerve a tagok összessége vagy a tagok által
– az alapszabályban meghatározottak szerint – közvetlenül vagy közvetett úton választott testület. A Kszt. – az. Etv.-tõl
eltérõ szóhasználattal – a társadalmi szervezet alapszabály szerinti „legfõbb szervérõl” beszél [Kszt. 26. § f)]. A Kszt.
7. §-ának (1) bekezdése értelmében a több tagból (személybõl) álló legfõbb szerv, valamint a legfõbb szervnek nem mi-
nõsülõ ügyintézõ és képviseleti szerv (a továbbiakban együtt: vezetõ szerv) ülései nyilvánosak. E jogszabályhely alapján
kérdés, hogy a közhasznú társadalmi szervezetek esetében a legfõbb szerv vezetõ szervnek minõsül-e, avagy a vezetõ
szerv fogalma alatt csak a legfõbb szervnek nem minõsülõ ügyintézõ és képviseleti szerv értendõ. E kérdés mikénti meg-
válaszolásától függ ugyanis az, hogy a Kszt. 8. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi szabály –
amely szerint nem lehet a felügyelõ szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki a vezetõ szerv elnö-
ke vagy tagja – vonatkozik-e a legfõbb szerv tagjaira is.

Az Etv. nem használja ugyan a „vezetõ szerv” fogalmát, a társadalmi szervezet szervezeti rendjérõl rendelkezõ 11. és
12. §-ok rendelkezései alapján azonban egyértelmû, hogy a legfelsõbb szerv, valamint az ügyintézõ és képviseleti szer-
vek a társadalmi szervezetnek egymástól különbözõ szervei. (E rendelkezésekbõl megállapíthatóan ugyanis a legfelsõbb
szerv választja az ügyintézõ és képviseleti szerveket; továbbá a legfelsõbb szerv hatáskörébe tartozik az ügyintézõ szerv
beszámolójának az elfogadása.)

A Kszt. 7. § (1) bekezdés rendelkezésébõl sem vonható le olyan következtetés, hogy a jogalkotó azonosítani akarta
volna a legfõbb szervet és a vezetõ szervet. A Kszt. rendelkezéseibõl (7. §, 8. §, 10. §, 11. §-ok) az következik, hogy
a jogalkotó a közhasznú társadalmi szervezet esetében három egymástól elkülönülõ szervet kívánt meghatározni: a leg-
fõbb szervet, a vezetõ szervet (legfõbb szervnek nem minõsülõ ügyintézõ és képviseleti szerv) és a felügyelõ szervet (ve-
zetõ szervtõl elkülönült felügyelõ szerv). A Kszt. értelmezõ rendelkezéseinél is ez az elkülönülés észlelhetõ: a 26. §
f) pontja határozza meg a legfõbb szerv fogalmát, míg a társadalmi szervezet ügyintézõ és képviseleti, illetve felügyelõ
szervének elnökét és tagjait a 26. § m) pontja minõsíti vezetõ tisztségviselõnek.

Mivel a kifejtettek szerint a közhasznú társadalmi szervezet legfõbb szerve nem minõsül vezetõ szervnek, a Kszt. 8. §
(2) bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi szabály sem vonatkoztatható a legfõbb szerv tagjaira. Ebbõl kö-
vetkezõen a legfõbb ügyész által a jogegységi indítványban megfogalmazott kérdésre a válasz az, hogy a közhasznú tár-
sadalmi szervezet felügyelõ szervének elnöke, tagja lehet a társadalmi szervezet legfõbb szervének a tagja. Sõt, nem
csak, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn a legfõbb szervi és a felügyelõ szervi tagság között, hanem az Etv. rendelke-
zéseibõl az is megállapítható, hogy a felügyelõ szerv elnöke és tagja, valamint a vezetõ szerv elnöke és tagja csak a társa-
dalmi szervezet tagja lehet. Az Etv. 9. § b) pontja szerint a társadalmi szervezet tagja választhat és választható a társadal-
mi szervezet szerveibe. A 3. § (4) bekezdése szerint pedig a társadalmi szervezet tagjai választják az ügyintézõ és képvi-
seleti szerveket. Az Etv. 2. § (1) bekezdésébõl is az következik, hogy a társadalmi szervezetet csak az azt létrehozó tagok
mûködtethetik. Mindezen rendelkezések alapján a Legfelsõbb Bíróság már több döntésében (Kny.VI.37.352/2001.,
Kny.III.37.387/2001.) is kifejtette, hogy a társadalmi szervezet ügyintézõ és képviseleti szerve, valamint felügyeleti
szerve csak a tagok által a tagok közül megválasztott személyekbõl állhat.
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III.

Az Etv. egyáltalán nem rendelkezik a társadalmi szervezet könyvvizsgálójáról, a Kszt. pedig csak a 8. § (2) bekezdé-
sében a vezetõ szervi tagsággal való összeférhetetlenség szempontjából említi a könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló tehát
nem része a társadalmi szervezet szervezeti rendéjének, nem minõsül vezetõ tisztségviselõnek. Így értelemszerûen nincs
olyan törvényi elõírás sem, hogy csak a társadalmi szervezet tagja lehetne könyvvizsgáló. A speciális szaktudást igénylõ
feladatot ellátó könyvvizsgáló tipikusan nem tagja a társadalmi szervezetnek. Ugyanakkor az elõbbiekben kifejtettek ér-
telmében a könyvvizsgáló tekintetében fennálló összeférhetetlenség sem vonatkozik a legfõbb szervre, nem kizárt tehát,
hogy a közhasznú társadalmi szervezet tagja – ha egyébként megfelel a könyvvizsgáló személyére vonatkozó
jogszabályi követelményeknek – egyben a szervezet könyvvizsgálója legyen.

IV.

A kifejtettekre figyelemmel a jogegységi tanács a Bsz. 27. §-a, 29. § (1) bekezdés a) pontja és 32. § (4) bekezdése ér-
telmében a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2010. december 8.

Dr. Wellmann György s. k.,
a tanács elnöke

Dr. Bodor Mária s. k., Dr. Török Judit s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Pethõné dr. Kovács Ágnes s. k., Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k.,
bíró bíró

UTASÍTÁSOK*

A legfõbb ügyész

1/2011. (I. 25.) LÜ

utasítása

a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenységrõl szóló
12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdése alapján a következõ utasí-
tást adom ki:

1. §

A büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenységrõl szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 3. §-a a kö-
vetkezõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben a bírósági eljárásban részt vevõ ügyész a terhelt olyan elítélésérõl szerez tudomást, amely miatt a
vádemelés elõtt, a Be. 178/B. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján kezdeményeznie kell a külföldi ítélet nemzetközi bûn-
ügyi jogsegélyrõl szóló törvény szerinti elismerését, haladéktalanul indítványozza, hogy az erre irányuló eljárás lefolyta-
tását a bíróság kezdeményezze az igazságügyért felelõs miniszternél.”

* A Hivatalos Értesítõ és az Ügyészségi Közlöny szövegének eltérése esetén az Ügyészségi Közlöny szövege az irányadó [1972. évi V. törvény 19. § (7) bekezdés].

1. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 57



2. §

Az Ut. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. §

(1) Az ügyész a bizonyítási eljárás során fordítson különös gondot arra, hogy milyen további bizonyítási eszközök tá-
maszthatják alá a vádat, ezért azok beszerzésére, megvizsgálására haladéktalanul tegyen indítványt.

(2) Az ügyész még a vádbeszéd elõtt módosítsa a vádat, ha a bizonyítási eljárás eredményeként indokoltnak tartja an-
nak megváltoztatását, vagy kiterjesztését.

(3) Ha az ügyész úgy látja, hogy a terhelt más bûncselekményben is bûnös, mint amely miatt vádat emelt, haladéktala-
nul terjessze ki a vádat. Amennyiben az eredeti vád nem tartható, azt ejtse el, illetve indítványozza a vádlott felmentését.

(4) Ha a vádirati tényállást a jogi minõsítéstõl függetlenül jelentõs mértékben módosítani szükséges, azt – lehetõleg a
vádbeszéd elõtt – írásban kell a bíróság elé tárni.

(5) Az ügyész csak akkor indítványozza a tárgyalás elnapolását a vádirat kiegészítése végett, ha a bizonyítási eljárás
következményeként a vádirati tényállás olyan mérvû megváltoztatása indokolt, amely annak jogi minõsítését is lényege-
sen befolyásolhatja.

(6) Amennyiben a bíróság az indítványnak nem ad helyt, az ügyész a vádbeszédben fejtse ki azokat az okokat, ame-
lyek a vádirat kiegészítésére irányuló indítványát megalapozták.”

3. §

Az Ut. 8. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Abban az esetben, ha a vád tárgyává tett cselekmény a lefolytatott bizonyításra figyelemmel, vagy jogszabályvál-

tozás miatt már nem bûncselekmény, és szabálysértést sem valósít meg – amennyiben igazgatási eljárás lefolytatásának
van helye – az ügyész a vádlott felmentése mellett, indítványozza az iratoknak az illetékes hatóság részére történõ meg-
küldését.”

4. §

Az Ut. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vádbeszédben elõterjesztett végindítványt akkor kell írásba foglalni, ha az ügyész a terhelt felmentését indítvá-

nyozta, a vádat módosította [1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 310. §], eltért a vádiratban elõadott tényállás-
tól, és ezt a bírósággal még nem közölte [6. § (2), (3) és (4) bekezdése], továbbá ha az általa érvényesített polgári jogi
igényre, illetve a szülõi felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó indítványát megváltoztatta.”

5. §

Az Ut. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„17. §

(1) A másodfokú bíróság mellett mûködõ ügyész érdemi indítványában nyilatkozzék arról is, hogy a másodfokú bíró-
sági eljárás melyik formáját tartja indokoltnak, továbbá, hogy a nyilvános ülésen részt kíván-e venni.

(2) Ha az ügyész a fellebbezés elbírálását a Be. 360. §-ának (4) bekezdése szerinti tanácsülésen is lehetségesnek tartja,
ezt közölje átiratában a másodfokú bírósággal.

(3) A másodfokú bíróság mellett mûködõ ügyész akkor vegyen részt a nyilvános ülésen, ha
a) a bûnügy jelentõsége, illetve ténybeli, vagy jogi bonyolultsága miatt úgy ítéli meg, hogy észrevételeit, indítványait

és a felülbírálatra vonatkozó teljes álláspontját szóban is a másodfokú bíróság elé kell tárnia;
b) álláspontja szerint az alkalmazandó joghátrányról csak a bûnösségi körülmények tisztázását követõen tud indít-

ványt tenni.”
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6. §

Az Ut. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. §

Az ügyész akkor rendeljen el perújítási nyomozást, ha az indítvány, illetve a rendelkezésére álló adatok alapján úgy
látja, hogy az új bizonyítékok ezt szükségessé teszik. A perújítási nyomozás elrendelésérõl készítsen feljegyzést, annak
teljesítésére szabjon határidõt. A perújítási indítvány elõterjesztõjét a nyomozás elrendelésérõl, valamint annak
eredményérõl értesíteni kell.”

7. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közzététele napján lép hatályba.
(2) Az 1. § 2011. július 1-jén lép hatályba.
(3) Ez az utasítás 2011. július 2-án hatályát veszti.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész

2/2011. (I. 28.) LÜ

utasítása

a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl
szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdése alapján a következõ utasí-
tást adom ki:

1. §

A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (a továbbiakban:
Ut.) 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Legfõbb ügyész helyettesek:)
„b) a magánjogi és a közigazgatási jogi szakágat, valamint a Legfõbb Ügyészség egyes funkcionális feladatainak ellá-

tását irányító legfõbb ügyész helyettes (a továbbiakban: közjogi legfõbb ügyész helyettes),”

2. §

(1) Az Ut. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A legfõbb ügyész közvetlen felügyelete alatt áll:
a) a Kabinet,
b) a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya,
c) a Nemzetközi Képviseleti Önálló Osztály,
d) az Adatvédelmi és Biztonsági Önálló Osztály,
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e) a Jogi Képviseleti Önálló Osztály,
f) az Ellenõrzési Önálló Osztály.”
(2) Az Ut. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A közjogi legfõbb ügyész helyettes közvetlen felügyelete alatt áll:
a) a Közérdekvédelmi Fõosztály,
b) a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály,
c) a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály,
d) a Gazdasági Fõigazgatóság.”
(3) Az Ut. 9. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdés-

re változik:
„(5) A legfõbb ügyész a közvetlen felügyelete alatt álló fõosztályokat érintõ hatáskörének gyakorlásával legfõbb

ügyész helyettest bízhat meg.”

3. §

Az Ut. 10. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Kabinet

10. §

A Kabinet
a) elõkészíti a legfõbb ügyész tárgyalásait és programjait, – szükség esetén a fõosztályok közremûködésével – gon-

doskodik megszervezésükrõl,
b) közremûködik a legfõbb ügyész hivatali kapcsolatainak szervezésében,
c) a legfõbb ügyész megbízása alapján közvetlen kapcsolatot tart a fõosztályvezetõ ügyészekkel, a fõosztályvezetõk-

kel és az önálló osztályvezetõkkel (a továbbiakban együtt: fõosztályvezetõ), a fellebbviteli fõügyészekkel és a fõügyé-
szekkel; közremûködik a közöttük szükséges olyan egyeztetésekben, amelyek a legfõbb ügyész döntését igénylik,

d) a legfõbb ügyész megbízásából ellenõrzi – az illetékes fõosztály vezetõjének bevonásával – egyes feladatok
végrehajtását,

e) nyilvántartja a legfõbb ügyész napi programját, kezeli a hozzá érkezett megkereséseket, továbbá az Országgyûlés-
sel, illetve az OIT mûködésével kapcsolatos iratokat, ellátja a legfõbb ügyész személyéhez kapcsolódó – általa
meghatározott – feladatokat,

f) szervezi és koordinálja a Legfõbb Ügyészség és az Országgyûlés, valamint az országgyûlési bizottságok közötti
együttmûködést,

g) segíti a legfõbb ügyész parlamenti munkáját, gondoskodik a legfõbb ügyészhez intézett kérdésekre és azonnali kér-
désekre vonatkozó válaszok elkészítésérõl,

h) közremûködik az ügyészséget érintõ ügyekben az országgyûlési képviselõk tájékoztatásában,
i) gondoskodik az Országgyûlés plenáris ülésein, valamint szükség szerint a bizottságok ülésein való részvételrõl, in-

dokolt esetben az ügyészség szakági képviseletérõl,
j) szervezi az országgyûlési bizottsági üléseken elhangzott, az ügyészséget érintõ felvetésekkel kapcsolatos teendõk

végrehajtását,
k) szervezi az ügyészi tapasztalatok közreadására irányuló tevékenységet, kapcsolatot tart a sajtó- és hírközlõ szervek-

kel, a legfõbb ügyész utasításai szerint közremûködik a tájékoztatásban, elõkészíti és szervezi a sajtótájékoztatókat,
l) a sajtószóvivõi tevékenységet ellátva – külön utasítás szerint – tájékoztatja a közvéleményt a Legfõbb Ügyészség te-

vékenységérõl és a legfõbb ügyész által meghatározott kérdésekben az ügyészség hivatalos álláspontjáról; a legfõbb
ügyész utasítására intézkedik az esetleges sajtó-helyreigazításokkal kapcsolatban,

m) napi elektronikus sajtószemle készítése útján gondoskodik a Legfõbb Ügyészség vezetõinek, továbbá – lehetõség
szerint – a fellebbviteli fõügyészségek és a fõügyészségek, valamint a Katonai Fõügyészség, a Katonai Fellebbviteli
Ügyészség és a területi katonai ügyészségek sajtószóvivõinek az informálásáról,

n) megszervezi a legfontosabb dokumentumokból, sajtócikkekbõl, médiafigyelõkbõl az ügyészségre vonatkozó írá-
sok archiválását, valamint a legfõbb ügyész parlamenti beszámolóinak, illetve egyéb nyilatkozatainak az összegyûjtését,

o) kapcsolatot tart a Katonai Fõügyészség, a fellebbviteli fõügyészségek, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség, a fõ-
ügyészségek és a területi katonai ügyészségek sajtószóvivõivel,

p) biztosítja a legfõbb ügyész közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek közötti információáramlást,
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q) segíti a legfõbb ügyész szakágakhoz kapcsolódó munkáját, elemzéseket, vizsgálatokat, illetve referálást folytat a
legfõbb ügyész döntését, vagy tájékoztatását igénylõ kérdésekben,

r) ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a legfõbb ügyész – állandó vagy eseti jelleggel – megbízza.”

4. §

Az Ut. a következõ 11/B. §-sal és az azt megelõzõ címmel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi 11/B. § megjelölése
11/C. §-ra változik:

„Adatvédelmi és Biztonsági Önálló Osztály

11/B. §

Az Önálló Osztály
a) ellátja az adatvédelmi és biztonsági feladatokat; elkészíti az e tárgyú irányító intézkedések (pl. a belsõ adatvédelmi

és -biztonsági, a közérdekû adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítõ, a munkavédelmi és a
tûzvédelmi szabályzat, a hivatali épületekbe, helyiségekbe történõ beléptetés rendjének szabályzata) tervezetét,

b) ellátja a belsõ adatvédelmi felelõsi feladatokat; e körben
– közremûködik, illetõleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggõ döntések meghozatalában, valamint az érin-

tettek jogainak biztosításában, ideértve – a fõosztályok véleményét figyelembe véve – a kutatási kérelmekkel
kapcsolatos feladatok ellátását is,

– ellenõrzi a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
(Avtv.), és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok és szabályzatok rendelkezéseinek, továbbá az adatbiztonság és
az ügyészi szervezet mûködésére vonatkozó egyéb biztonsági követelmények megtartását,

– kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hív-
ja fel az adatkezelõt vagy az adatfeldolgozót,

– vezeti a belsõ adatvédelmi nyilvántartást,
– közremûködik az ügyészségi alkalmazottak adatvédelmi ismeretekre történõ oktatásának szervezésében,
c) irányítja, koordinálja és végrehajtja – a legfõbb ügyész által e feladatra kijelölt munkacsoporttal együttmûködve – a

honvédelmi felkészítéssel és az ország-mozgósítással kapcsolatos teendõket; e körben közvetlen kapcsolatot tart a Hon-
védelmi Minisztérium illetékes szerveivel,

d) ellátja – a titokvédelmi szabályzatban meghatározott kivételekkel – a titokvédelmi feladatokat, ideértve a fellebbvi-
teli fõügyészségek és a fõügyészségek e tevékenységének ellenõrzését is,

e) ellátja az Avtv., a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételé-
vel és ellenõrzésének bõvítésével összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, továbbá az
elektronikus információ-szabadságról szóló 2005. évi XC. törvény szerinti közérdekû és közérdekbõl nyilvános adatok
nyilvánosságának biztosításából eredõ adatellenõrzési és adatközlõi feladatokat, továbbá végzi az informatikai
biztonsági ellenõrzési, valamint az ügyészség honlapjával kapcsolatos adatvédelmi feladatokat,

f) gondoskodik a Legfõbb Ügyészségen és a Katonai Fõügyészségen a munkavédelemmel, a tûzvédelemmel, a foglal-
kozás-egészségüggyel és az elsõsegély-nyújtással kapcsolatos teendõk ellátásáról, a fellebbviteli fõügyészségeknél, a
Katonai Fellebbviteli Ügyészségnél, a fõügyészségeknél, a területi katonai ügyészségeknél, továbbá az OKRI-nál pedig
felügyeli, ellenõrzi e tevékenységet,

g) gondoskodik az ügyészi szervezet biztonsági koncepciójának érvényre juttatásáról, ezen belül
– javaslatot tesz az ügyészi szervezet biztonsági követelmény-rendszerének a meghatározására,
– koordinálja a fõosztályok biztonságvédelemmel kapcsolatos tevékenységét,
h) ellátja – a katonai ügyészség kivételével – a személy- és vagyonbiztonsági feladatokat, e körben
– a fellebbviteli fõügyészségeknél, a fõügyészségeknél és a helyi ügyészségeknél biztonságvédelmi vizsgálatokat

folytat és ellenõrzéseket végez,
– kidolgozza az ügyészségi épületek védelmét ellátó gazdasági társaságok tekintetében azokat az egységes elveket,

amelyeket a feladataik ellátása során betartani kötelesek,
– folyamatosan ellenõrzi a biztonsági szolgálatok tevékenységét és az ellenõrzés eredményérõl tájékoztatja a szolgá-

latokat alkalmazó ügyészségeket,
i) szervezi – a katonai ügyészség kivételével – az ügyészi szervezet polgári védelmi és katasztrófavédelmi kötelezett-

ségeinek ellátását.”
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5. §

Az Ut. 19. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Közérdekvédelmi Fõosztály

19. §

(1) A Fõosztály
a) elkészíti a magánjogi és a közigazgatási jogi szakágra vonatkozó irányító intézkedések tervezetét,
b) feltárja a szakágat érintõ elvi és gyakorlati kérdéseket, elemzi és értékeli a szakági munkát,
c) törvényben meghatározott esetekben, a legfõbb ügyésznek a szakági feladatok ellátására vonatkozó utasításában

meghatározott módon a hatáskörébe tartozó szerveknél és szervezeteknél megvizsgálja, illetve megvizsgáltatja e szer-
vek (szervezetek) egyedi ügyben hozott határozatai, intézkedései, illetve az általános érvényû rendelkezései törvényes-
ségét, vagy azok vizsgálatát kezdeményezi az ellenõrzési vagy felügyeleti joggal felruházott szervnél,

d) hatáskörében eljárva elemzi a jogszabályok érvényesülését,
e) feladatkörében elkészíti a legfõbb ügyésznek véleményezésre megküldött jogszabálytervezetekre vonatkozó észre-

vételek tervezetét,
f) elbírálja a központi államigazgatási szervek ügyészi törvényességi felügyeleti hatáskörbe tartozó intézkedéseit, va-

lamint a fõügyészségek felügyeleti törvényességi kérelem alapján kialakított álláspontját sérelmezõ beadványokat,
g) dönt szabálysértési ügyekkel kapcsolatban a külföldi hatóság részére adható, illetve a külföldi hatóságtól kért jog-

segélykérelem tárgyában, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bûnügyi jogsegélyrõl szóló 2000. május 29-én
kelt egyezmény és az egyezmény 2001. október 16-án kelt kiegészítõ jegyzõkönyve kihirdetésérõl szóló 2005. évi
CXVI. törvény 3. §-a szerint az egyezmény 3. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartozó ügyekben,

h) intézi a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési
feladatokat ellátó szerv által folytatott megbízhatósági vizsgálat ügyészi törvényességi felügyeletével kapcsolatos
feladatokat,

i) elkészíti a nem büntetõjogi tárgyú jogegységi indítványok, illetve a nem a legfõbb ügyész által indítványozott jog-
egységi eljárásokban a legfõbb ügyész nyilatkozatának a tervezetét,

j) jogszabályban meghatározott esetekben peres eljárást indít, nemperes eljárást kezdeményez, törvényben meghatá-
rozott per- és jogorvoslatokkal él, ellátja – a legfõbb ügyészi utasításokban meghatározott módon – az ügyészi törvény-
ben és más jogszabályokban elõírt polgári peres és nemperes eljárásokkal kapcsolatos ügyészi feladatokat,

k) a hatáskörébe tartozó ügyekben képviseli a Legfõbb Ügyészséget a Legfelsõbb Bíróság elõtt,
l) törvényben meghatározott módon ellátja a civil szervezetek mûködésének törvényességi felügyeletét,
m) törvényben meghatározottak szerint ellátja a közhasznú szervezetek mûködése feletti törvényességi felügyeletet,
n) megvizsgálja, illetõleg megvizsgáltatja a hozzá jogszabálysértés miatt benyújtott kérelmekkel kapcsolatos ügyeket,
o) gyakorolja az ügyész törvényekben meghatározott, büntetõjogi szakágon kívüli hatáskörét, ha az utasítás nem utal-

ja más fõosztály hatáskörébe,
p) közremûködik az ügyészi szervezet egészét érintõ peres és nemperes eljárásokban a Legfõbb Ügyészség jogi képvi-

seletének elõkészítésében,
q) intézi az ügyészi szervezet jogügyleteivel kapcsolatos megkereséseket.
(2) A Fõosztály szervezeti tagozódása:
a) Általános Közigazgatási Jogi Osztály,
b) Környezetvédelmi Osztály,
c) Engedélyezési Jogi Osztály,
d) Általános Magánjogi Osztály,
e) Gazdasági Jogi Osztály.
(3) A fõosztályon mûködõ Közérdekvédelmi Ügykezelõ Iroda ellátja a fõosztály, valamint – a magánjogi és a közigaz-

gatási jogi ügyekben – a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály iratkezelési feladatait.”

6. §

Az Ut. 20. §-a és az azt megelõzõ cím helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály

20. §

(1) A Fõosztály
a) közremûködik az ügyészi szervezet mûködéséhez szükséges személyi feltételek biztosításában, tervezi az ügyészi

szervezet létszám-utánpótlását,
b) közremûködik az ügyészségi szolgálati viszonyra és a javadalmazásra vonatkozó jogszabályok elõkészítésében és

kidolgozza az ezekre vonatkozó irányító intézkedések tervezetét, szervezi végrehajtásukat; elõkészíti az ügyészi szerve-
zet személyügyi tervét; beszámol a terv megvalósulásáról,

c) legfõbb ügyészi döntésre elõkészíti a javadalmazásra, elismerésekre és szociális intézkedésekre vonatkozó irányító
intézkedéseket, továbbá a legfõbb ügyészi, illetve bizottsági hatáskörbe tartozó személyügyi, szociális és a szolgálati vi-
szonyt érintõ egyedi ügyeket; ellátja a személyügyi nyilvántartás központi és legfõbb ügyészségi feladatait,

d) számon tartja az ügyészi szervezetben indult fegyelmi eljárásokat, évente összefoglaló tájékoztatót készít az
ügyészség fegyelmi helyzetérõl,

e) gondoskodik az ügyészi és más ügyészségi alkalmazotti álláshelyekre szóló pályázati felhívások közzétételérõl;
elõkészíti a pályázatok elbírálását,

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben irányítási, felügyeleti és ellenõrzési jogkört gyakorol – a legfõbb ügyész, a legfõbb
ügyész helyettesei és a katonai ügyészség kivételével – a munkáltatói jogkört gyakorlók tevékenysége felett,

g) tervezi és szervezi az ügyészségi fogalmazói utánpótlást, ezen belül különösen a pályázatok kiírását, a pályázók
nyilvántartását, tájékoztatását, meghallgatását, a pályázatok döntésre elõkészítését; tervezi és összehangolja az ügyész-
ségi alkalmazottak képzését, továbbképzését, e körben

– a fõosztályok javaslatainak figyelembevételével elõkészíti az ügyészi szervezet továbbképzési tervét, valamint a to-
vábbképzéssel kapcsolatos költség-elõirányzatokat,

– szervezi a tanfolyamokat, konferenciákat, külföldi és belföldi partnerintézményekkel közös továbbképzési rendez-
vényeket,

– ellátja a Magyar Ügyészképzõ Központ feladatait, e keretben szervezi a fogalmazók, titkárok, instruktorok, oktatók
központi és regionális képzését,

– elõkészíti a fogalmazóképzésre vonatkozó irányító intézkedéseket, vezetõi döntést elõkészítõ javaslatokat,
– szakmai tudományos pályázatokat ír ki, versenyeket, rendezvényeket szervez,
– ellátja az ügyészek, ügyészségi alkalmazottak posztgraduális képzésével és egyéb támogatásával kapcsolatos teen-

dõket (tanulmányi szerzõdések engedélyezése, megkötése, továbbtanulás nyilvántartása),
– gondoskodik az ügyészek, ügyészségi alkalmazottak idegen nyelvi képzésérõl, idegennyelv-tudásának nyilvántartásáról,
h) gondoskodik a külföldi továbbképzési célú rendezvényeken való ügyészségi részvételrõl,
i) a Kabinettel együttmûködve szervezi az utasításban megjelölt vezetõi értekezleteket és a hatáskörébe utalt más, leg-

fõbb ügyészségi hivatali rendezvényeket; igény szerint segíti a Legfõbb Ügyészség fõosztályai, az OKRI, a fellebbviteli
fõügyészségek, fõügyészségek hivatali rendezvényeinek megszervezését; segítséget nyújt az ügyészségi alkalmazotti
érdek-képviseleti szervezetek, valamint az Ügyészségi Nyugdíjas Alapítvány által szervezett rendezvényekhez,

j) a Kabinettel egyeztetve közremûködik a fellebbviteli fõügyészségek és a fõügyészségek fontosabb értekezletein a
Legfõbb Ügyészség képviseletének biztosításában,

k) figyelemmel kíséri az ügyészséget érintõ pályázatokat és az érintett fõosztályok vezetõivel együttmûködve vizsgálja
azok megvalósíthatóságát; szükség esetén koordinálja a projektek elõkészítését, ideértve a megkötendõ szerzõdéseket is,

l) végzi az egész ügyészi szervezetet érintõ igazgatásszervezési feladatokat; a fõosztályok javaslatai alapján elkészíti a
Legfõbb Ügyészség vizsgálati tervének a tervezetét;

m) végzi a Legfõbb Ügyészségen az igazgatási iratkezelési és titkos ügykezelési tevékenységet, kezeli a fõirattárat,
mûködteti a Legfõbb Ügyészség hang- és képtechnikai laboratóriumát; ellátja az ügyészség hivatali tevékenységével
kapcsolatos fotó-, video- és hangtechnikai feladatokat, ideértve a Balatonlellei Továbbképzõ Központban lévõ
rendezvényeket is,

n) figyelemmel kíséri az ügyészség honlapjára (www.mklu.hu) érkezõ elektronikus beadványokat és azokat haladék-
talanul továbbítja az ügy tárgya szerint illetékes fõosztály vezetõjéhez,

o) végzi az ügyészség hagyományainak õrzésével kapcsolatos feladatokat; közremûködik a Legfõbb Ügyészség kiad-
ványainak elõkészítésében, koordinálja az ügyészségrõl (történet, mûködés, épületek, események) szóló kiadványok
megjelentetését; külön utasítás szerint ellátja a könyvtári feladatokat,

p) ellátja a Legfõbb Ügyészségen – a Gazdasági Fõigazgatóság közremûködésével – a kegyeleti feladatokat, továbbá a
Legfõbb Ügyészség Bp. V. kerület, Markó u. 16. szám alatti székháza biztonságával összefüggõ igazgatási feladatokat,
ideértve az ügyészségi alkalmazottak parkolási engedélyeinek kiadását is; e feladatkörében kapcsolatot tart a Legfelsõbb
Bíróság és a Köztársasági Õrezred illetékes vezetõivel;

1. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 63



q) intézi az ügyészségi alkalmazottak biztonsági okmányaival (szolgálati igazolvány, nyugdíjas ügyészek igazolvá-
nya, ideiglenes belépési engedély) összefüggõ szabályozási és technikai teendõket,

r) közremûködik az ügyészi szervezet egészét érintõ jogszabály-tervezetek egyeztetésében, a legfõbb ügyészi utasítá-
sok, továbbá a körlevelek elõkészítésében; elkészíti az ügyészség szervezetére és mûködésére vonatkozó szabályzat és a
feladatkörébe tartozó más irányító intézkedések tervezetét,

s) a fõosztályok szakmai szövegjavaslatai alapján elkészíti a legfõbb ügyész országgyûlési beszámolójának, valamint
– az országgyûlési beszámoló alapján – a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló szakmai indokolásának a
tervezetét,

t) elkészíti – a Gazdasági Fõigazgatóság közremûködésével – a Legfõbb Ügyészség alapító okiratát,
u) a fõosztályok javaslatai alapján elkészíti a költségvetési javaslat szakmai indokolását,
v) szerkeszti az Ügyészségi Közlönyt, valamint az ügyészség honlapját.
(2) A Fõosztály szervezeti tagozódása:
a) Személyügyi Osztály,
b) Továbbképzési Osztály,
c) Igazgatási Osztály,

– Hang- és Képtechnikai Laboratórium,
d) Jogszabály-elõkészítõ Önálló Csoport.
(3) A Személyügyi Osztály keretében Személyügyi és Továbbképzési Nyilvántartó és Ügykezelõ Iroda, az Igazgatási

Osztály keretében Könyvtár, Központi Irattár, valamint Központi Igazgatási és Minõsített Adatkezelõ Iroda mûködik; ez
utóbbi iroda ellátja a Kabinet, a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya, a Nemzetközi Képviseleti Önálló Osztály, az
Adatvédelmi és Biztonsági Önálló Osztály, valamint az Ellenõrzési Önálló Osztály iratkezelési feladatait is.

(4) A Központi Igazgatási és Minõsített Adatkezelõ Iroda látja el a Legfõbb Ügyészségen igazgatási ügyekben, továb-
bá a minõsített adatok esetében – a nemzetbiztonsági ellenõrzéshez kapcsolódó minõsített adatok kivételével – az
iratkezelési feladatokat.

(5) A Központi Irattár a tevékenységét a Legfõbb Ügyészség tekintetében látja el.”

7. §

Az Ut. a következõ 23. §-sal és az azt megelõzõ címmel egészül ki:

„Gazdasági Fõigazgatóság

23. §

(1) A Gazdasági Fõigazgatóságot fõosztályvezetõi jogállású gazdasági fõigazgató vezeti.
(2) A gazdasági fõigazgató
a) irányítja és ellenõrzi a gazdasági szervezetet,
b) felelõs a költségvetési szerv éves költségvetésének elõirányzatai tekintetében a könyvvezetéssel és az adatszolgál-

tatással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért,
c) irányítja a költségvetési szerv mûködésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a

beruházással, vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, amit – a felelõsség átruházása
nélkül – szolgáltatás megrendelésével is elláthat,

d) iránymutatást ad a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott gazdálkodási, könyvvezetési, adatszol-
gáltatási feladatok ellátásáért felelõs alkalmazottaknak,

e) a kötelezettségvállaló szervnél kijelöli a kötelezettség-vállalás ellenjegyzésére, az utalvány ellenjegyzésére, az ér-
vényesítésre jogosult ügyészségi alkalmazottakat,

f) a kötelezettségvállalási jogköréhez kapcsolódóan írásban kijelöli a szakmai teljesítés igazolására jogosult
személyeket,

g) gazdasági intézkedéseket hoz, különösen a jogszabályban, illetõleg legfõbb ügyészi utasításban szabályozott kér-
dések végrehajtására, a gazdálkodáshoz kapcsolódó belsõ szabályzatok kiadására.

(3) A Fõigazgatóság a Legfõbb Ügyészség gazdasági szervezete, amely
a) elkészíti a Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet költségvetési javaslatát, eleget tesz a költségvetési beszámolási

és zárszámadási kötelezettségnek,
b) ellátja a fejezeti kezelésû elõirányzatok, valamint a költségvetési szerv éves költségvetésének elõirányzatai tekinte-

tében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
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c) szervezi és irányítja a gazdálkodást, biztosítja a költségvetés végrehajtását és elõkészíti az éves költségvetés szük-
ség szerinti elõirányzat-módosítását,

d) ellátja a pénzügyi-gazdasági közérdekû adatok nyilvánosságának biztosításával kapcsolatos feladatokat,
e) ellátja az ügyészi szervezet központi illetmény számfejtését és az önálló társadalombiztosítási kifizetõhelyi felada-

tokat,
f) elvégzi az adók és járulékok elszámolásával, bevallásával és befizetésével kapcsolatos feladatokat,
g) irányító intézkedést ad ki a pénzügyi-gazdálkodási rendre és a számvitelre, szakmai felügyeletet és ellenõrzést gya-

korol a végrehajtás felett,
h) figyelemmel kíséri – a vezetõi és a munkafolyamatba épített ellenõrzés keretében – a gazdasági-pénzügyi folyama-

tok, ezen belül az elõirányzatok felhasználásának az alakulását és errõl szükség szerint tájékoztatja a legfõbb ügyészt,
i) kezeli az ügyészi szervezet Lakásalap számláját,
j) ellátja a vagyongazdálkodással, tervezéssel és beszámolással kapcsolatos feladatokat,
k) biztosítja az ügyészi szervezet mûködésének tárgyi feltételeit, közremûködik az ehhez szükséges anyagi eszközök

megteremtésében, gondoskodik a gazdaságos üzemeltetésrõl,
l) mûködteti az ügyészségi gépjármûvek javítómûhelyét és a központi garázst,
m) az éves költségvetésben biztosított elõirányzatok keretén belül ellátja a beruházások megvalósításával, valamint az

épületek és egyéb tárgyi eszközök felújításával, karbantartásával kapcsolatos feladatokat, ideértve ezek pénzügyi és mû-
szaki elõkészítését, terveztetését, a hatósági engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárások lefolytatását, az építési
munkák mûszaki ellenõrzését vagy ezen munkák külsõ szervezettel történõ elvégeztetését és az egyéb, esetenként felme-
rülõ beruházói feladatokat,

n) ellátja az ország-mozgósítással és a polgári védelemmel kapcsolatos pénzügyi és mûszaki feladatokat,
o) ellátja a Legfõbb Ügyészség Balatonlellei Oktatási Központja üzemeltetési és fenntartási teendõit, biztosítja a mû-

ködés feltételeit.
(4) A Fõigazgatóság a (3) bekezdésben megjelölt feladatait az (5) bekezdésben megjelölt szervezeti egységei, vala-

mint az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésében megjelölt szervek pénzügyi osztályai (csoportjai) közre-
mûködésével látja el.

(5) A Fõigazgatóság szervezeti tagozódása:
a) Költségvetési Fejezeti Osztály

– Költségvetési Csoport,
– Központi Illetmény-számfejtési Csoport,
– Számviteli Csoport,

b) Gazdasági Hivatal
– Gazdálkodási és Számviteli Csoport,
– Gondnoksági Csoport,
– Gépjármû Forgalmi Csoport,
– Balatonlellei Oktatási Központ,

c) Építési Osztály,
d) Mûszaki és Gépjármû Osztály

– Mûszaki Csoport,
– Gépkocsi Javító Mûhely és Garázs Csoport.

(6) Az iratkezelési feladatokat a Fõigazgatóság ügykezelõ irodája látja el.”

8. §

(1) Az Ut. 28. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A legfõbb ügyész utasítása az egész ügyészi szervezetre, illetõleg egy vagy több ügyészi szakterületre, továbbá az

ügyészség mûködésének különbözõ területeire vonatkozó közjogi szervezet-szabályozó eszköz1, amely meghatározza
az ügyészi feladatokat, a feladatok megvalósításának módját, az ügyintézési, az igazgatási, a számítástechnika-alkalma-
zási, az informatikai, a pénzügyi és a gazdálkodási tevékenység rendjét.”

1 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdés
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(2) Az Ut. 28. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az egyeztetés során a Kabinetet, valamint a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályt érdekelt fõosz-

tálynak kell tekinteni.”
(3) Az Ut. 28. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A legfõbb ügyészi utasításnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzété-

telérõl2 a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály gondoskodik.3”

9. §

Az Ut. 32. §-ának (3)-(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ügyészi szervezet egészét érintõ jogszabálytervezetet a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály

bocsátja véleményezésre, kivéve, ha a legfõbb ügyész vagy az illetékes legfõbb ügyész helyettes a jogszabálytervezet
szakmai tartalma miatt a koordinálásra más fõosztályt jelöl ki.

(4) A Legfõbb Ügyészség állásfoglalását tartalmazó véleményt – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a tárgya sze-
rint illetékes legfõbb ügyész helyettes, vagy – felhatalmazása alapján – a tervezet tárgya szerint illetékes fõosztály
vezetõje kiadmányozza.

(5) A legfõbb ügyész kiadmányozza a véleményt azokban az esetekben, amikor a jogszabály kiadását törvény vagy
kormányrendelet a legfõbb ügyész egyetértéséhez köti.”

10. §

(1) Az Ut. 33. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A közlönyt a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály szerkeszti.”
(2) Az Ut. 33. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A közlönyben a 27. § (2) bekezdésének b)-c) pontjában foglalt más irányító intézkedés, továbbá a Magyar Közlöny-

ben kihirdetett bármely jogszabály, nemzetközi szerzõdés, továbbá a Hivatalos Értesítõben közzétett közjogi szervezet-
szabályozó eszköz is közzétehetõ.”

(3) Az Ut. 33. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közzétételre szánt szöveget – a kéziratot – a hónap huszadik napjáig két nyomdakész példányban kell a közlöny

szerkesztõségének megküldeni.”

11. §

(1) Az Ut. 33/A. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügyészség honlapját a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály szerkeszti.
(2) A honlapon közzétenni kívánt dokumentumokat feladatkörükben a fõosztályok, illetõleg a fellebbviteli fõügyész-

ségek (Katonai Fellebbviteli Ügyészség) és a fõügyészségek (területi katonai ügyészségek; a továbbiakban együtt: érin-
tett szervezeti egység) készítik el, s azokat közzétételi javaslattal – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – a
Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálynak küldik meg.

(3) A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály – a javaslat indokoltsága esetén – a dokumentumot az
Adatvédelmi és Biztonsági Önálló Osztálynak adatvédelmi ellenõrzés céljából megküldi.”

(2) Az Ut. 33/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A honlapról történõ törlésre irányuló javaslatot az érintett szervezeti egység – a (6) bekezdésben foglaltak kivéte-

lével – a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályhoz juttatja el, amelynek a jóváhagyása esetén a törlésrõl a
Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály intézkedik.”

2 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdés, 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 4. § (3) bekezdés
3 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 7. §
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12. §

Az Ut. 34. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fellebbviteli fõügyész hatáskörébe tartozik különösen:)
„d) a fellebbviteli fõügyészségi ügyészek szakági beosztásának – kivételes esetben, az érintett legfõbb ügyész helyet-

tesek véleményének ismeretében, a legfõbb ügyész engedélyével történõ – megváltoztatása,”

13. §

Az Ut. 42. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fõügyész hatáskörébe tartozik különösen:)
„d) a fõügyészség illetékességi területén mûködõ ügyészek szakági beosztásának – kivételes esetben, az érintett leg-

fõbb ügyész helyettesek véleményének ismeretében, a legfõbb ügyész engedélyével történõ – megváltoztatása,”

14. §

Az Ut. 58. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ügyészségi fogalmazó ügyészi jogokat – törvényben meghatározottak szerint – ellenõrzés mellett gyakorol-

hat. Kiadmányozási jog kizárólag a vádképviselet ellátása során, a bíróság elõtt tett és írásba foglalt – kiadását megelõzõ-
en a vezetõi jogkörben eljáró felettes ügyész által jóváhagyott – nyilatkozatai tekintetében illeti meg.”

15. §

Az Ut. 75. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A legfõbb ügyész negyedévenként országos vezetõi értekezletet tart, amelyen értékeli az ügyészi szervezet tevé-

kenységét, a feladatok végrehajtását, meghatározza a következõ idõszak tennivalóit és követelményeit.”

16. §

Az Ut. 81. §-ának (5)-(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A Legfõbb Ügyészségen a magánjogi és közigazgatási jogi szakmai kollégiumban
a) a Közérdekvédelmi Fõosztály ügyészei, valamint
b) a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály, továbbá
c) a Katonai Fõügyészség illetékes ügyészei

vesznek részt.
(6) A Kabinet, a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály, a Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya, a

Nemzetközi Képviseleti Önálló Osztály, az Adatvédelmi és Biztonsági Önálló Osztály, a Jogi Képviseleti Önálló Osz-
tály, valamint a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály ügyészei a kollégiumok ülésein tanácskozási
joggal részt vehetnek.”

17. §

Az Ut. 83. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„83. §

A Gazdasági Fõigazgatóság fõosztály, a Kabinet önálló osztály; a Gazdasági Fõigazgatóság gazdasági hivatala osz-
tály, a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály igazgatási osztályán mûködõ Hang- és Képtechnikai Labo-
ratórium csoport jogállású szervezeti egység.”
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18. §

Az Ut. 84/A. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontja alapján a Legfõbb Ügyészségen és a Katonai Fõügyészségen vagyonnyilatkozatot tesz ]

„b) a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztályon
– a fõosztályvezetõ-helyettes,
– a Központi Rendszer-felügyeleti Csoport vezetõje,
– a Fenntartási Önálló Csoport vezetõje,
– a projekt koordinátor;”

19. §

(1) Az Ut. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ut. 3. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

20. §

(1) Ez az utasítás 2011. február 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az Ut. 10/A. §-a és az azt megelõzõ cím,
12. §-a és az azt megelõzõ cím, 33. §-a (3) bekezdésének a) pontja, valamint 87. §-a (2) bekezdésének b) pontja.

(2) Az Ut.
a) 11. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „Kabinetirodával” szövegrész helyébe a „Kabinettel”,
b) 17. §-ának b) pontjában a „Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó-

és Vámhivatal Bûnügyi Fõigazgatósága”
szöveg lép.

(3) Ahol legfõbb ügyészi utasítás vagy más irányító intézkedés
a) Kabinetirodát említ, azon Kabinetet,
b) Közigazgatási Jogi Fõosztályt, illetõleg Magánjogi Fõosztályt említ, azon Közérdekvédelmi Fõosztályt,
c) Adatvédelmi és Biztonsági Önálló Csoportot említ, azon Adatvédelmi és Biztonsági Önálló Osztályt,
d) Jogszabály-elõkészítõ Csoportot említ, azon Jogszabály-elõkészítõ Önálló Csoportot

kell érteni.
(4) Ez az utasítás 2011. február 2-án hatályát veszti.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész
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1. melléklet a 2/2011. (I. 28.) LÜ utasításhoz
„1. melléklet a 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasításhoz

A Legfõbb Ügyészség jellemzõ adatai

1. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése: A Magyar Köztársaság
ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény (Ütv.).

2. Az alapító okirat kelte, száma: 2010. február 1.; 190/2010. Gazd. határozat
3. A költségvetési szerv vezetõje: A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze.
4. A költségvetési szerv illetékessége: A Magyar Köztársaság területe.
5. A költségvetési szerv besorolása gazdálkodási jogköre alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési

szerv.
6. A költségvetési szerv területileg, feladatellátásában elkülönült, a gazdálkodás keretéül szolgáló részelõirányza-

tokkal rendelkezõ, kötelezettségvállalási joggal felruházott, elõirányzat-felhasználási keretszámlával és kincstári
kártyafedezeti számlával rendelkezõ nem jogi személyiségû, alárendelt egységei és azok címei:

Legfõbb Ügyészség Gazdasági Hivatala
1055 Budapest, Markó u. 16.

Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészség
1055 Budapest, Markó u. 27.

Debreceni Fellebbviteli Fõügyészség
4025 Debrecen, Antall József u. 1.

Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség
9021 Gyõr, Domb u. 10.

Pécsi Fellebbviteli Fõügyészség
7623 Pécs, Rákóczi u. 50.

Szegedi Fellebbviteli Fõügyészség
6720 Szeged, Vörösmarty u. 5.

Fõvárosi Fõügyészség
1054 Budapest, Akadémia u. 13.

Baranya Megyei Fõügyészség
7623 Pécs, Jókai u. 26.

Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség
6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.

Békés Megyei Fõügyészség
5700 Gyula, Városház u. 6–8.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség
3525 Miskolc, Dózsa György út 5–7.

Csongrád Megyei Fõügyészség
6720 Szeged, Stefánia sétány 10.

Fejér Megyei Fõügyészség
8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.
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Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség
9021 Gyõr, Szent István u. 6.

Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség
4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.

Heves Megyei Fõügyészség
3300 Eger, Barkóczy út 1.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészség
5000 Szolnok, Jókai út 10.

Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészség
2800 Tatabánya I., Népház u. 6.

Nógrád Megyei Fõügyészség
2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.

Pest Megyei Fõügyészség
1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A.

Somogy Megyei Fõügyészség
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészség
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.

Tolna Megyei Fõügyészség
7100 Szekszárd, Béla király tér 3.

Vas Megyei Fõügyészség
9700 Szombathely, Szily János u. 7.

Veszprém Megyei Fõügyészség
8200 Veszprém, Brusznyai Árpád u. 4.

Zala Megyei Fõügyészség
8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 2.

Központi Nyomozó Fõügyészség
1066 Budapest, Zichy J. u. 14.

Országos Kriminológiai Intézet
1122 Budapest, Maros u. 6/a.

7. A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 300146
8. A költségvetési szerv engedélyezett létszáma: 2011. január 1-jén: 4346 fõ. Ezen belül a gazdasági szervezet

létszáma: 80 fõ
9. A költségvetési szerv által ellátott alaptevékenység(ek) szakfeladatrendi besorolása:

842331 ügyészségi tevékenység
722014 jog- és államtudományi alapkutatás
722015 jog- és államtudományi alkalmazott kutatás
722016 jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés”
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2. melléklet a 2/2011. (I. 28.) LÜ utasításhoz
3. melléklet a 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasításhoz
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A legfõbb ügyész

3/2011. (I. 28.) LÜ

utasítása

legfõbb ügyészi utasítások módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdése alapján – az ügyészségi
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa egyetértésével – a
következõ utasítást adom ki:

1. §

Az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás 13. §-a (3) be-
kezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A munkáltatói jogkör gyakorlójának jogkörébe tartozik, törvény keretei között:)
„a) az ügyész, ügyészségi titkár, ügyészségi ügyintézõ szakági és szakterületi beosztásának – ügyészek szakági beosz-

tása esetében kivételes esetben, az érintett legfõbb ügyész helyettesek véleményének ismeretében, a legfõbb ügyész
engedélyével történõ – megváltoztatása,”

2. §

Az ügyészi szervezetben a munkaerõvel és egyes személyi juttatásokkal történõ gazdálkodásról szóló 3/1998.
(ÜK. 11.) LÜ utasítás 2. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása
(7) bekezdésre változik:

„(6) A fellebbviteli fõügyész és a fõügyész az álláshelyek szakági felosztását az érintett legfõbb ügyész helyettesek
véleményének ismeretében, a legfõbb ügyész engedélyével módosíthatja.”

3. §

Az ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványáról szóló 5/2002. (ÜK. 5.) LÜ utasítás 5. §-ának (2) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az érvénytelen igazolványokról szóló tájékoztatást a Fõosztály az Ügyészségi Közlönyben és a Hivatalos Értesí-
tõben közzéteszi.”

4. §

Az ügyészségek illetékességi területérõl szóló 2/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 2. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A Gyõri Fellebbviteli Fõügyészség illetékessége Gyõr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas
megye és Veszprém megye területére terjed ki.

(4) A Pécsi Fellebbviteli Fõügyészség illetékessége Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye és Zala megye te-
rületére terjed ki.”

5. §

A közérdekû adatok szolgáltatásáról szóló 4/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás 4. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

(Az Eitv. „Általános közzétételi listája” szerinti intézményi adatfelelõsök:)
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„a) a „Szervezeti, személyzeti adatok” címû I. rész I/1., I/2., I/3., I/4., I/6., I/9. és I/10. pontjai tekintetében a Legfõbb
Ügyészség személyügyi, továbbképzési és igazgatási fõosztálya, továbbá a katonai ügyészi szervezet vonatkozásában a
Katonai Fõügyészség személyügyi és információs önálló osztálya is;

b) a „Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok” címû II. rész II/1., II/2. és II/10. pontja szerinti adatközlés intéz-
ményi adatfelelõse a Legfõbb Ügyészség személyügyi, továbbképzési és igazgatási fõosztálya – a 2. pont tekintetében a
Nemzetközi és Európai Ügyek Fõosztálya, a 10. pont tekintetében a Katonai Fõügyészség személyügyi és információs
önálló osztálya is –; a II/6., II/7., II/12., II/14. és II/15. pontokban írt adatközlések esetében a Legfõbb Ügyészség számí-
tástechnika-alkalmazási és információs fõosztálya – a 7. pont tekintetében a Legfõbb Ügyészség személyügyi, tovább-
képzési és igazgatási fõosztálya is; a II/13. pont esetében a Legfõbb Ügyészség adatvédelmi és biztonsági önálló
osztálya, míg a II/11. pont esetében az illetékes szakmai fõosztályok,”

6. §

(1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel – 2011. február 1-jén lép hatályba
(2) A 4. § 2011. március 1-jén lép hatályba.
(3) Ez az utasítás 2011. március 2-án hatályát veszti.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

SZEMÉLYI HÍREK

Elismerés

Dr. Kovács Tamás (idõközben nyugalmazott) legfõbb ügyész

Novák József legfõbb ügyészségi csoportvezetõnek

„TANÁCSOS” címet

adományozott.

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Nagy Lilla mosonmagyaróvári városi ügyészségi ügyészt – szolgálati helyén – vezetõhelyettes ügyésszé;
dr. Csonka Szabolcsot a Balassagyarmati,
dr. Horváth Tamást a Dombóvári,
dr. Mózes Annamária Esztert a Sátoraljaújhelyi,
dr. Orlovits Tímeát a Komáromi Városi Ügyészséghez,
dr. Makoviczki Éva budapesti VIII. kerületi ügyészségi titkárt budapesti kerületi ügyészséghez
ügyésszé;
dr. Szilágyi Tamást az Ajkai Városi Ügyészséghez ügyészségi titkárrá;
dr. Almási Esztert a Legfõbb Ügyészség Magánjogi Fõosztályára ügyészségi ügyintézõvé;
dr. Szabó Juditot az Országos Kriminológiai Intézet tudományos segédmunkatársává.
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Áthelyezés, kinevezés

A legfõbb ügyész áthelyezte

Nagy Nikoletta Mária tanácsos, legfõbb ügyészségi tisztviselõt a magánjogi és közigazgatási jogi legfõbb ügyész he-
lyettes titkárságára és ezzel egyidejûleg kinevezte ügyészségi ügyintézõvé, asszisztensi feladatok ellátására.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Pálvölgyi Ferenc fõosztályvezetõ ügyészt a Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészséghez, fellebbviteli fõügyészségi
ügyészi munkakörbe;

dr. Petrényi László alezredes, debreceni katonai ügyészségi ügyészt a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészséghez ügyészi
munkakörbe;

dr. Paszternák Erika nyíregyházi városi ügyészségi ügyészt a Szentendrei Városi Ügyészséghez.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyész áthelyezte

dr. Kispap Ádám miskolci városi ügyészségi ügyészt az Ózdi Városi Ügyészséghez.

Megbízások

A legfõbb ügyész megbízta

dr. Nagy Zsolt legfõbb ügyészségi ügyészt – szolgálati helyén, a Magánjogi Fõosztályon – a Gazdasági Jogi Osztály
osztályvezetõ ügyészi,

dr. Székely István János fõosztályvezetõ-helyettes ügyészt az Ügyészségi Közlöny felelõs szerkesztõi
feladatainak ellátásával.

Kirendelések és megbízások

A legfõbb ügyész kirendelte

dr. Seereiner Imre Alfonz legfõbb ügyészségi ügyészt a Legfõbb Ügyészség Magánjogi Fõosztályára és ezzel egyide-
jûleg megbízta a fõosztályvezetõ ügyészi feladatok ellátásával,

dr. Szabó Ferenc címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Bács-Kiskun megyei fõügyészhelyettest a Pest Megyei
Fõügyészségre és ezzel egyidejûleg megbízta a fõügyészi feladatok ellátásával.
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Kirendelések

A legfõbb ügyész kirendelte

dr. Harcz Anikó Ágnes legfõbb ügyészségi ügyészt a Legfõbb Ügyészség Jogi Képviseleti Önálló Osztályára,
dr. Jancsó Gábor fõvárosi fõügyészségi ügyészt az Eurojust magyar szekciójához nemzeti szakértõi munkakörbe.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Csótó Istvánné legfõbb ügyészségi ügyésznek 2011. április 6. napjával,
dr. Finszter Géza az Országos Kriminológiai Intézet tudományos fõmunkatársának 2011. július 10. napjával,
dr. Pécsiné dr. Németh Etelka esztergomi városi ügyészségi ügyésznek 2010. december 30. napjával,
dr. Vizi Lukács mb. legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyésznek 2011. január 2. napjával.

Halálozás

Dr. Balatonyi Gábor pécsi városi ügyészségi ügyész 2010. december 30. napján életének 55. évében elhunyt. Az
ügyészi szervezet saját halottjaként temettette el.

Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Oláh Katalin szentesi városi ügyészségi nyugalmazott vezetõ ügyész 0138,
Majorné Gyömbér Ilona battonyai városi ügyészségi irodavezetõ 120689,
Háryné Csávás Mónika Bács-Kiskun megyei fõügyészségi írnok 120304 valamint
Tóth Zoltán Pest megyei fõügyészségi fizikai alkalmazott 130470 sorszámú

szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK

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 alapján

pályázatot hirdet

– a Hajdúszoboszlói Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi és
– a Debreceni Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi

állás betöltésére.

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv. 14-14/C. §-ai állapítják meg.
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 képe-
sítési követelményeknek és az Üsztv. 14. §-a (5) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést igazoló
eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai.

Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg
nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz.

A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglété-
re hivatkozik, továbbá hozzájárul a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és
személyes adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.

A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor.
A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak – az általa ellátott munkaköröktõl függõen – egy olyan nyilatkozatot is

mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll
legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja pártnak
és politikai tevékenységet nem folytat.

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 visszaké-
ri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során való felhasználásához.

Az Üsztv. 14/A. §-ának (1) bekezdésébõl következõen az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert
személynek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üsztv. 14. §-a (7) bekezdésének a)-f) pontjában
meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének f) pontja
értelmében az ügyész – az 5. § (3) bekezdésében írt eset kivételével – vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény
5. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének – a 6. § (2) bekezdésében írt
kivétellel – kinevezését megelõzõen köteles eleget tenni.

A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek a benyújtásra elõírt határidõ leteltekor nem felel meg. (A ható-

sági bizonyítványt, a vagyonnyilatkozatot és a választójogot igazoló okiratot külön felhívásra kell benyújtani.)
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A pályázatokat az illetékes Ügyészi Tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatoknak
– a Hajdúszoboszlói és a Debreceni Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre

(4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.)

2011. február 15-én 13 óráig

kell beérkezniük.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

Pályázati felhívás
katonai ügyészségi titkári állás betöltésére

A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 16. §-ának (4) bekezdése és 79. §-ának (2) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

– a Budapesti Katonai Ügyészségen

katonai ügyészségi titkári állás betöltésére.

Az ügyészségi titkár kinevezésének feltételeit az Üsztv. 79. §-ának (1)-(2) bekezdése, a 14. §-ának (7) bekezdése és a
14/B. §-a állapítja meg, melyek többek között a következõk: magyar állampolgárság, egyetemi jogi végzettség, jogi
szakvizsga, hivatásos katonai szolgálatra való alkalmasság.

Az ügyészségi titkár nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.
Az ügyészségi titkár járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.

A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képe-
sítési és az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló okiratok, vagy azok hiteles másolatai.

Az ügyészségi alkalmazottnak és a volt ügyészségi alkalmazottnak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg nem
kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz.

A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy nem
áll a legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt; nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat; hozzájárul
személyes adatai kezeléséhez, valamint a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén
visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során való felhasználásához.

A nem ügyészségi titkár pályázónak arról is nyilatkoznia kell, hogy hozzájárul a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzé-
séhez, 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.

Az ügyészségi titkár kinevezéséhez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek hatósági bizonyítvánnyal kell
igazolnia azt a tényt, hogy az Üsztv. 14. §-a (7) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben
nem állnak fenn.
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A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés feltételeinek a benyújtásra elõírt határidõ leteltekor nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt és

a magyar állampolgárságot igazoló okiratot külön felhívásra kell benyújtani.)

A pályázatokat a Katonai Fõügyészség Ügyészi Tanácsa és a Budapesti Katonai Ügyészség szakmai vezetése
véleményezi.

A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatoknak a Katonai Fõügyészség személyügyi és információs önálló osztályára (1363 Budapest, Pf. 10)

2011. február 21-ig

kell beérkezniük.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a benyújtási határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

Katonai Fõügyészség
Személyügyi és Információs

Önálló Osztály

Pályázati felhívás
ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 16. §-ának (4) bekezdése és a 79. §-ának (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

ügyészségi fogalmazói álláshelyek betöltésére a következõ szolgálati helyeken az alábbi létszámban:
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Baranya megye

Pécsi Városi Ügyészség (1)

Szigetvári Városi Ügyészség (1)

Bács-Kiskun megye

Kecskeméti Városi Ügyészség (1)

Bajai Városi Ügyészség (1)

Békés megye

Békéscsabai Városi Ügyészség (1)

Gyulai Városi Ügyészség (1)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Encsi Városi Ügyészség (1)

Csongrád megye

Szegedi Városi Ügyészség (2)

Csongrádi Városi Ügyészség (1)

Makói Városi Ügyészség (1)

Szentesi Városi Ügyészség (1)

Fejér megye

Bicskei Városi Ügyészség (1)



* * *

Az ügyészségi fogalmazók 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 pályázat alap-
ján fogalmazói kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

Az ügyészségi fogalmazó nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.

A fogalmazó járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak.

* * *

A pályázatot a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.,
Levélcím: 1372 Budapest, Pf. 438.) kizárólag postai úton lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT
ÜGYÉSZSÉGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYRE”. Az érvényes pályázatot legkésõbb

2011. február 15. napjáig

kell postára adni.
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Gyõr-Moson-Sopron megye

Gyõri Városi Ügyészség (1)

Mosonmagyaróvári Városi Ügyészség (1)

Hajdú-Bihar megye

Debreceni Városi Ügyészség (1)

Debreceni Nyomozó Ügyészség (1)

Berettyóújfalui Városi Ügyészség (1)

Hajdúböszörményi Városi Ügyészség (1)

Hajdúszoboszlói Városi Ügyészség (1)

Heves megye

Egri Városi Ügyészség (1)

Gyöngyösi Városi Ügyészség (1)

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szolnoki Városi Ügyészség (1)

Karcagi Városi Ügyészség (1)

Nógrád megye

Pásztói Városi Ügyészség (1)

Pest megye

Dabasi Városi Ügyészség (1)

Ráckevei Városi Ügyészség (1)

Szentendrei Városi Ügyészség (1)

Somogy megye

Kaposvári Városi Ügyészség (1)

Kaposvári Nyomozó Ügyészség (2)

Nagyatádi Városi Ügyészség (1)

Siófoki Városi Ügyészség (1)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fehérgyarmati Városi Ügyészség (1)

Vásárosnaményi Városi Ügyészség (2)

Tolna megye

Paksi Városi Ügyészség (1)

Veszprém megye

Veszprémi Városi Ügyészség (1)

Ajkai Városi Ügyészség (1)

Zala megye

Zalaegerszegi Városi Ügyészség (1)



A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó fényképes, géppel írott részletes, magyar nyelvû, hagyományos (mondatokban fogalmazott) szakmai ön-
életrajzát 2 példányban.

2. A pályázati felhívás mellékletében szereplõ „Adatlapot” 6 példányban (géppel vagy kézzel olvashatóan kitöltve; a
kitöltött adatlapot aláírás elõtt lehet sokszorosítani, minden példányra eredeti aláírás szükséges).

3. Az „Adatlap” egyes adatait igazoló okiratokat, különösen:
– a jogi diploma közjegyzõ által hitelesített másolatát, végzõs joghallgatóknál ennek hiányában a felsõoktatási intéz-

mény által a tanulmányok befejezésérõl kiállított eredeti igazolást, melynek tartalmaznia kell az oklevél fokozatát is,
– az idegen nyelvismeretet igazoló okiratok egyszerû másolatát (kizárólag az államilag elismert nyelvvizsga bizonyít-

ványokat 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),

– 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).

A hatósági bizonyítványt és a magyar állampolgárságot igazoló okiratot a pályázathoz nem kell csatolni, külön felhí-
vásra kell benyújtani.

A pályázathoz idegen nyelven írt önéletrajzok nem szükségesek. A pályázó által megadott adatokat (nyelvtudás, szak-
mai gyakorlat, stb.) csak igazoló okiratok csatolása esetén tudjuk figyelembe venni. A pályázati anyag bekötését, vagy
lefûzését nem kérjük.

A pályázó a meghallgatás idõpontjáról elektronikus levélben kap tájékoztatást, amennyiben a pályázatában megadott
e-mail címet. Ennek hiányában kizárólag telefonon, vagy üzenetrögzítõn kap értesítést. Kizárólag olyan e-mail cím és te-
lefonszám megadását kérjük, amelyen elérhetõ.

Azoknak, akik már korábban pályáztak ügyészségi fogalmazói álláshely betöltésére, és pályázatuk visszaküldését
nem kérték, továbbá a személyes adataik kezeléséhez hozzájárultak – az egyéb körülmények változatlansága esetén – az
önéletrajz és az adatlap fentieknek megfelelõ példányszámú, aktualizált változatát kell benyújtaniuk.

* * *

A megpályázni kívánt szolgálati helye(ke)t egyértelmûen, egyenként meg kell jelölni. Több, akár különbözõ fõ-
ügyészséghez tartozó helyi ügyészségre is lehet pályázni, de az érintett fõügyészségek száma legfeljebb három lehet.
A fõváros esetében csak a „budapesti kerületi ügyészségek” megnevezést kell használni, az egyes kerületi ügyészségeket
külön nem kell feltüntetni.

A pályázati határidõig ki nem egészített, hiányos pályázatokat érvénytelennek tekintjük, ha
– nincs aláírt Adatlap, vagy az valótlan adatot tartalmaz;
– hiányzik az 1. pontban meghatározott követelményeknek megfelelõ szakmai önéletrajz, vagy az nincs aláírva;
– hiányzik a diploma hitelesített másolata vagy a tanulmányok befejezésérõl kiállított eredeti igazolás;
– a pályázó nem felel meg a kinevezési feltételeknek.

A diploma hitelesített másolata, illetve a tanulmányok befejezésérõl kiállított igazolás abban az esetben pótolható ér-
vényesen, - legkésõbb a személyes meghallgatás idõpontjáig - ha a pályázó rendes államvizsga idõszaka még a pályázati
határidõt követõen is tart.
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Az elbírálásnál a tanulmányi eredmények és nyelvtudás mellett a pályázó tudományos-szakmai tevékenysége, az
ügyészség iránti érdeklõdése (ügyészségi szakmai gyakorlat, Kozma Sándor Tudományos Pályázaton elért helyezés,
szakdolgozat témaválasztása) is szerepet játszik.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül levélben értesítjük.

* * *

Ez a pályázati hirdetmény megjelenik az Ügyészségi Közlönyben, a jogi karok dékáni hivatali hirdetõtábláin, vala-
mint a Legfõbb Ügyészség hivatalos honlapján (www.mklu.hu). Adatlap kérhetõ a jogi karok dékáni hivatalaiban, a fõ-
ügyészségeken, illetve letölthetõ a Legfõbb Ügyészség hivatalos honlapjáról is.

A pályázattal kapcsolatban további információ a 354-5500 telefonszám 2653, 2655, 2656-os mellékein kérhetõ.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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ADATLAP
ügyészségi fogalmazói álláshely

betöltése iránt benyújtott pályázathoz

Pályázó neve:

Pályázó születési neve:

Anyja születési neve:

Állandó lakcím: irányítószám: település:

utca, út, tér: házszám: emelet: ajtó:

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

utca, út, tér (egyéb): házszám: emelet: ajtó:

Telefon (mobil): +36 Telefon +36- Születési hely, idõ (év, hónap, nap):

E-mail cím, amelyen a meghallga-
tási értesítést fogadja:

Jogi diploma: kiállítás dátuma (év, hó, nap): fokozata:

oktatási intézmény: tagozat (nappali, esti, levelezõ stb.):

Szigorlatok érdemjegyei: Államvizsgatantárgyak,
érdemjegyek:

tantárgy neve: jegy:

tantárgy neve: 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. 4.

2. 5.

3. 6.

Jelenlegi munkahely neve, címe:

foglalkozás:
.............................................................................................................................

Korábbi ügyészségi pályázatával kapcsolatos meghallgatás dátuma (év, hónap):
A korábbi pályázatot milyen név alatt nyújtotta be: (amennyiben ez nem egyezik sem a születési, sem a jelenlegi névvel):

Hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez a pályázat során: Igen Nem

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

Szakdolgozat címe:

Évfolyamdolgozatok címei:

Szakmai gyakorlatok [mettõl meddig (év, hó, nap), hol]:

Kozma Sándor Tudományos Pályázaton való részvétel, elért helyezés (év, téma, jelige, helyezés):

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. Tudomásul veszem, hogy a szemé-
lyes 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: …………………………, 2011. …………………… hó …… nap

……………………………………
pályázó aláírása
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû ki ad vá nyát

A könyv a bün te tõ ha ta lom gya kor lá sát ab ból a szem pont ból vizs gál ja, hogy a bí ró ság és az ügyész ség füg get len -
sé ge és szá mon kér he tõ sé ge ho gyan be fo lyá sol ja az igaz ság szol gál ta tás te vé keny sé gét. Az író há rom, egy más sal
szo ro san össze füg gõ té ma kört dol go z fe l. Az el sõ a bí rói füg get len ség és szá mon kér he tõ ség kér dé se, va la mint
ezek szer ve ze ti biz to sí té kai. A má so dik té ma kör az ügyész ség sze re pét és al kot má nyos stá tu sát érin ti. A har ma dik
a bün te tõ el já rá si tör vény el ké szül té nek fo lya ma tát re konst ru ál ja ab ból a szem szög bõl, hogy mi ként be fo lyá sol ta
a bí rói és ügyé szi szer ve zet a ko di fi ká ci ót.
Hack Pé ter eb ben a kö tet ben azt sze ret né bi zo nyí ta ni, hogy a jog al ko tó ál tal meg fo gal ma zott el já rá si sza bá lyok,
illetve az igaz ság szol gál ta tás szer ve ze te it sza bá lyo zó jog anyag csak rész ben ha tá roz zák meg azt, hogy a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás ho gyan zaj lik. Annak meg ér té sé hez, hogy mi ho gyan mû kö dik ezen a rend sze ren be lül, tisz tá -
ban kell len nünk azok kal a szer ve ze ti ér de kek kel is, ame lyek az el já rás egyes sze rep lõ i nek sze rep fel fo gá sát, dön té -
se i nek hát te rét meg ha tá roz zák. Ez a meg kö ze lí tés in do kol ja, hogy a szer zõ mû vé ben azon té nye zõk elem zé sé re
kon cent rál jon, ame lyek akadá lyozzák, hogy ezek a szer ve ze tek op ti má li san tel je sít sék fel ada tu kat.

A kö tet 382 ol dal ter je del mû, ár a 2688 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

cí mû, 382 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2688 fo rint áfával) ................................ példányban, és ké rem, juttassák el
az aláb bi címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy postai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs 
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet
ad nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs
tör té nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek
az alap ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je len t meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor-
mány prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil-
vá nos ság szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, illetve ada ta ik mel lett szá mos egyéb
tény anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i -
nak pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû
hasz ná la tát Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kormány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj-
tó, szín vo na las be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás
ok ta tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.:
318-8411), illetve meg rendelhetõ a ki adó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg rende-
les@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... pél dányban, és kérem, jut tassák el aláb bi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...............................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le
után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal -
mi jel zõszámára vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men-
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rö vi dí tett és egy sze rû sí tett ki vo na ta.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek
mond ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét-
fon tos sá gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es-
nek a hang sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak te re pén, a bí ró sá gi el já -
rás ban. Más szem pon tok ve zér lik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funk ci ót lá t el.
Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi-
zo nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú
el mé le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé-
dek szer kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gya kor la ti as fej te ge té sek még azok szá má ra is ad hat nak új öt-
le te ket, akik már ren del kez nek né mi gya kor lat tal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 2100 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2100 Ft áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ............................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...........................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na-
pon  belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
vagy pos tai úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te 

R. C. van Ca enegem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö te tét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az euró pai jog tör té nész-tár sa-
da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a
nyu ga ti gon dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se.
Ugyanis az 5. századtól – terminus a quo – to vábbi 15 századon át – ter minus ad qu em – a je lenkorig ter jedõ euró pai vi-
lág nagy összehasonlító foglalata a kö tet.
A „há rom Euró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Euró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fe l, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá-
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te.
S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Euró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Euró pa kí sér let, a je len ko ri Euró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál -
ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na -
ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar -
tás jel lem zi. Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit
is kezd he tünk az Euró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tu d szol gál ni ne künk, mint a
né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot-
má nyos struk tú rá ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Euró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti 
ál lam és a gon dos ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ
ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új euró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni,
hogy az EU mint sui  generis in téz mény az em ber i jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár-
sa da lom ként funkcio náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel-
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szüle tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 1995 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), illetve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 1995 fo rint áfával) ........... példányban, és ké rem, juttassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .........................................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ..............................................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .............................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., www.mhk.hu).
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11.0149 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket
 folyamatosnak te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2011. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány-
számot, eset leg a cím lis tát  módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és utcacím-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges mó dosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy fa xon meg -
küldeni. Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról  kizár ó l a g az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke-
dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv-
ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla u. 6.) le het sé ges ( levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó ,
1394 Bu dapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2011. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar talmazzák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 45 612 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 36 036 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 38 304 Ft/év
Gaz da sá gi és Mun ka ügyi Köz löny 59 976 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 14 112 Ft/év

CD-Cég köz löny
A Cég köz löny köz le mé nye i nek he ten te meg je le nõ, ol dal hû gyûj te mé nye CD-n, me lyen a köz le mé nyek gyors meg ta lá lá sát ke re sõ funk ció se gí ti.

A CD 2011. évi éves elõ fizetési dí jai
(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 147 600 Ft

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 285 600 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 492 600 Ft
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2011. évi éves elõ fi ze té si dí jai*

(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 102 000 Ft
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 225 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 369 000 Ft
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 480 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jog sza bály tár ral, cég fi gye lés sel és ví rus vé del mi rend szer rel ki bõ ví tett ha tá lyos jog sza bá lyok

hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2011. évi éves elõ fi ze té si dí jai*
(Ára ink az áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 150 000 Ft
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 255 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 330 000 Ft

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 540 000 Ft
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 690 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 1 185 000 Ft

* A Ma gyar Köz löny elõ fi ze tõk 25% ked vez mény ben ré sze sül nek az MHJ DVD 2011-re vo nat ko zó elõ fi ze té si árá ból.


