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Utasítások

A legfõbb ügyész 1/2012. (I. 6.) LÜ utasítása
a minõsített adatok védelmének biztonsági szabályzatáról

Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást

adom ki:

1. § A minõsített adatok védelmének biztonsági szabályzatát az utasítás mellékleteként kiadom.

2. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Titokvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 1/1996. (ÜK. 1.) LÜ utasítás.

(3) Felhatalmazom a közjogi legfõbb ügyész helyettest, hogy az ügyészségi számítástechnika-alkalmazás és informatika

titokvédelmi követelményeit körlevélben határozza meg.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

Melléklet az 1/2012. (I. 6.) LÜ utasításhoz

Minõsített adatok védelmének biztonsági szabályzata

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1. A Minõsített adatok védelmének biztonsági szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a minõsített adat védelmérõl

szóló 2009. évi CLV. törvényben (a továbbiakban: Mavtv.) és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a

minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak alapján

meghatározza az ügyészi szervezetben:

a) a személyi, fizikai és adminisztratív biztonsággal kapcsolatos, a minõsített adatok védelmére meghatározott helyi

feladatokat, jogosultságokat és felelõsségeket,

b) a minõsített adat biztonságának megsértése esetén szükséges eljárás, valamint

c) a minõsített adatok vészhelyzetben történõ védelmének szabályait.

1.2. A Szabályzatot a Legfõbb Ügyészségnél, a fellebbviteli fõügyészségeknél, a fõügyészségeknél, a járási és a járási

szintû (a továbbiakban együtt: járási) ügyészségeknél, valamint az Országos Kriminológiai Intézetnél (OKRI)

keletkezett, illetve oda érkezett (nemzeti, NATO és EU) minõsített adatokra (a továbbiakban: minõsített adat) kell

alkalmazni.

II. Fejezet
SZEMÉLYI BIZTONSÁG

2. A minõsített adat védelmének szervezete

2.1. Biztonsági vezetõ:

a) a Legfõbb Ügyészségen – a fellebbviteli fõügyészségekre, a fõügyészségekre, a járási és járási szintû

ügyészségekre és az OKRI-ra is kiterjedõ hatáskörrel – a legfõbb ügyész által a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
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elnökének egyetértésével a minõsített adat védelmére vonatkozó feladatok végrehajtásának irányításával és

ellenõrzésével megbízott vezetõ állású ügyész;

b) az ügyészségi számítástechnika-alkalmazás tekintetében – a fellebbviteli fõügyészségekre, a fõügyészségekre, a

járási és járási szintû ügyészségekre és az OKRI-ra is kiterjedõ hatáskörrel – az a) pontban megjelölt vezetõ állású

ügyész, aki e feladatait a Legfõbb Ügyészség számítástechnika-alkalmazási és információs fõosztálya útján látja el.

2.2. A biztonsági vezetõ a Mavtv.-ben és az R.-ben szabályozott feladatait (különösen a titkos ügykezelõk vizsgára

történõ felkészítése, vizsgáztatása, a minõsített adat felhasználásához szükséges okiratok kiállítása, nyilvántartása, a

minõsített adat forgalmára vonatkozó statisztika elkészítése) a fellebbviteli fõügyészségeken és a fõügyészségeken a

büntetõjogi fõügyész helyettes, vagy az általa kijelölt ügyész közremûködésével végzi.

2.3. A titkos ügykezelés vezetõje:

a) a Legfõbb Ügyészségen – az Informatikai Központ kivételével – a Központi Igazgatási és Minõsített Adatot Kezelõ

Iroda (Nyilvántartó) vezetõje,

b) a fellebbviteli fõügyészségeken a fellebbviteli fõügyész által kijelölt ügyészségi alkalmazott,

c) a fõügyészségeken és a járási és járási szintû ügyészségeken – ez utóbbiaknál a járási és járási szintû ügyészség

vezetõjének javaslata alapján – a fõügyész által kijelölt ügyészségi alkalmazott,

d) a Legfõbb Ügyészség Informatikai Központjában a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály

vezetõje által kijelölt ügyészségi alkalmazott.

2.4. Titkos ügykezelõ:

a) a Legfõbb Ügyészségen a Nyilvántartó vezetõje, valamint a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály

vezetõje által a biztonsági vezetõvel egyetértésben kijelölt ügyészségi alkalmazott,

b) a fellebbviteli fõügyészségen a fellebbviteli fõügyész által kijelölt ügyészségi alkalmazott,

c) a fõügyészségen és a járási és járási szintû ügyészségeken a fõügyész, illetve a járási és járási szintû vezetõ ügyész

által kijelölt ügyészségi alkalmazott,

d) az Informatikai Központban a kihelyezett ügykezelõi iroda (Kezelõ pont) kijelölt ügyészségi alkalmazottja.

2.5. Ha a titkos ügykezelés vezetõje nem ügyész, a 2.3. és 2.4. pontokban említett feladatkörök egybeeshetnek.

2.6. A titkos ügykezelés vezetõje és titkos ügykezelõ csak olyan ügyészségi alkalmazott lehet, aki rendelkezik legalább

középfokú iskolai végzettséggel, a kezelt minõsített adatok minõsítési szintjének megfelelõ szintû személyi biztonsági

tanúsítvánnyal és felhasználói engedéllyel, aláírta a titoktartási nyilatkozatot, a minõsített adat védelmére vonatkozó

rendelkezések gyakorlati alkalmazásából sikeres vizsgát tett, továbbá erre a feladatra a munkáltatói jogkört gyakorló

vezetõ írásban kinevezte.

2.7. A titkos ügykezelést a Legfõbb Ügyészségen a Nyilvántartó, valamint – a számítástechnika-alkalmazási

tevékenység keretében forgalmazott minõsített adatokra vonatkozóan – a Kezelõ pont látja el.

2.8. A titkos ügykezelést folytató szervezeti egység (Kezelõ pont) mûködési rendjét a fellebbviteli fõügyészségen a

fellebbviteli fõügyészség, a fõügyészségen és a járási és járási szintû ügyészségen a fõügyészség ügyrendje határozza

meg.

3. A személyi biztonsági tanúsítvány, felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat kezelése, tárolása,

megsemmisítése

3.1. A biztonsági vezetõ – a minõsített adat védelméért felelõs ügyészségi vezetõk közremûködésével – intézkedik a

személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és a titoktartási nyilatkozatok nyilvántartásba vételérõl.

3.2. A 3.1. pontban megjelölt okmányok tárolását a biztonsági vezetõ vagy az e feladattal írásban megbízott személy

végzi.

3.3. A nemzeti minõsített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány visszavonását vagy lejártát követõen a

biztonsági vezetõ haladéktalanul intézkedik a személyi biztonsági tanúsítvány selejtezési jegyzõkönyv felvétele

mellett történõ megsemmisítésérõl.

3.4. A külföldi minõsített adatra érvényes személyi biztonsági tanúsítvány esetében a biztonsági vezetõ a Nemzeti

Biztonsági Felügyeletet írásban értesíti, ha az érintett személy tekintetében a szükséges biztonsági feltételek nem

állnak fenn. Ezt követõen a biztonsági vezetõ intézkedik a személyi biztonsági tanúsítvány selejtezési jegyzõkönyv

felvétele mellett történõ megsemmisítésérõl.

3.5. A felhasználói engedély és a titoktartási nyilatkozat a felhasználói engedély visszavonását követõen 15 évig nem

selejtezhetõ. Ezt követõen a biztonsági vezetõ intézkedik ezen okmányok selejtezési jegyzõkönyv felvétele mellett

történõ megsemmisítésérõl.

3.6. A biztonsági vezetõ korlátozás nélkül tekinthet bele minõsített adatot tartalmazó iratokba.
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III. Fejezet
FIZIKAI BIZTONSÁG

4. A fizikai biztonsági követelmények érvényesülése

4.1. A Legfõbb Ügyészségen a biztonsági vezetõ, a fellebbviteli fõügyészségeken a fellebbviteli fõügyész,

a fõügyészségeken – a járási és járási szintû ügyészségekre is kiterjedõen – a fõügyész gondoskodik arról, hogy

az R. V–VI. Fejezetében írt fizikai biztonsági követelmények közül a kezelt minõsített adat szintjének megfelelõ

elõírások – figyelemmel az ügyészség költségvetési lehetõségeire – megvalósuljanak.

4.2. Az elõzõ pontban szabályozott beruházás, kivitelezés tervezésében, végrehajtásában a Gazdasági Fõigazgatóság

közremûködik, segítséget nyújt.

IV. Fejezet
ADMINISZTRATÍV BIZTONSÁG

5. A Nyilvántartó és a Kezelõ pontok által kezelt alapvetõ nyilvántartások

5.1. Fõnyilvántartó könyv: a fõnyilvántartó könyvet a Legfõbb Ügyészségen a Nyilvántartó vezetõje, a többi ügyészi

szervnél az erre a feladatra kijelölt – titkos ügykezelési feladatokat is ellátó – ügyészségi alkalmazott kezeli.

5.2. Iratkezelési segédletek:

a) Iktatókönyv (nemzeti, NATO, EU minõsített adatok szerint elkülönítve);

b) Belsõ átadókönyv (nemzeti, NATO, EU minõsített adatok szerint elkülönítve);

c) Külsõ kézbesítõkönyv, illetve futárjegyzék.

5.3. A fõnyilvántartó könyv és az egyéb iratkezelési segédletek mintája a Nemzeti Biztonsági Felügyelet hivatalos

honlapjáról (www.nbf.hu) tölthetõ le, ezt követõen kell azokat a megfelelõ példányszámban sokszorosítani és

összefûzni.

6. A minõsített adatok kezelése során használt nyilvántartások hitelesítése

6.1. A titkos ügykezelõ az általa kezelt iratkezelési segédleteket és egyéb nyilvántartásokat használatbavételük elõtt

összefûzi, körcímkével leragasztja, megszámozza vagy megszámolja, hitelesítési záradékkal ellátja, valamint az

ügyészség körbélyegzõjének lenyomatával, a hitelesítés dátumának feltüntetésével és olvasható aláírásával igazolja a

hitelességet.

6.2. A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni az ügyészség megnevezését, a fõnyilvántartási számot, a lapok számát, a

megnyitás dátumát – a lezárás dátumának helyét üresen hagyva – és a körbélyegzõ lenyomatát.

6.3. A fõnyilvántartó könyvet az ügyészség vezetõje hitelesíti.

7. Iratkezelési segédletek és az egyéb nyilvántartások fõnyilvántartásba vétele

7.1. A Nyilvántartó és a Kezelõ pontok által használt valamennyi hitelesített iratkezelési segédletet a fõnyilvántartó

könyvben kell fõnyilvántartásba venni, melyek nyilvántartási számként a fõnyilvántartó könyv sorszámát kapják.

7.2. A fõnyilvántartó könyv egyes sorszámmal kezdõdik, betelte után a következõ fõnyilvántartó könyv sorszám

kihagyása nélkül folyamatos számképzéssel folytatódik.

7.3. A fõnyilvántartó könyvet nem kell nyilvántartásba venni.

7.4. A fõnyilvántartó könyv tartalmazza az ügyészségeken használt iratkezelési segédletek és egyéb nyilvántartások

a) megnevezését,

b) terjedelmét,

c) használatba vételének dátumát,

d) végleges lezárásának dátumát,

e) irattári tételszámát,

f) selejtezése dátumát.

7.5. A fõnyilvántartó könyv nem selejtezhetõ.

8. Más szervtõl érkezett minõsített adat átvétele

8.1. Más szervtõl érkezett minõsített adatot tartalmazó küldeményt a címzett, a titkos ügykezelõ vagy az ilyen

küldemény átvételével az ügyészség vezetõje által írásban megbízott más személy (a továbbiakban: átvevõ) vehet át.
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8.2. A NATO és az EU intézményei „Korlátozott terjesztésû!” minõsített adatait tartalmazó küldeményt a felhasználásra

jogosult személy is átveheti.

8.3. A minõsített adatot tartalmazó küldeményt átvevõ személy ellenõrzi

a) a címzés alapján a minõsített adatot tartalmazó küldemény átvételére való jogosultságát,

b) a külsõ kézbesítõkönyvben vagy a futárjegyzéken szereplõ iktatószám és példánysorszám, valamint a minõsített

adatot tartalmazó küldemény csomagolásán szereplõ iktatószám és példánysorszám egyezését,

c) a zártan érkezett küldemény csomagolásának sértetlenségét.

8.4. Az átvevõ a külsõ kézbesítõkönyvben dátum, a futárjegyzéken idõpont feltüntetése mellett, nevével, aláírásával,

valamint bélyegzõlenyomattal igazolja a küldemény átvételét.

8.5. Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén az átvevõ a küldeményt annak felbontása nélkül azonnal továbbítja

a címzettnek, vagy ha ez nem lehetséges, visszajuttatja a feladónak.

9. A minõsített adatot tartalmazó küldemény felbontása

9.1. Amennyiben a minõsített adatot tartalmazó küldemény csomagolása sérült, a küldeményt átadó jelenlétében az

átvevõ a küldeményt felbontja és ellenõrzi annak tartalmát. Az intézkedésrõl két példányban jegyzõkönyv készül,

amelyet az átadó és az átvevõ is aláír. A jegyzõkönyv egyik példánya – aláírás ellenében – az átadónak átadásra kerül,

aki intézkedik a sérülés körülményeinek tisztázására. A sérülés ténye az átadási okmányon szerepel.

9.2. Ha a küldeményt az átvevõ tévedésbõl bontja fel, akkor errõl két példányban jegyzõkönyvet készít. A küldeményt

szabályszerûen lezárja és a jegyzõkönyv egyik példányával együtt a címzettnek soron kívül továbbítja.

9.3. Az átvevõ a küldemény felbontásakor ellenõrzi a minõsített adatot tartalmazó adathordozó hiánytalan meglétét a

csomagoláson feltüntetett azonosító adatokkal, valamint az adathordozón feltüntetett adatokkal. Ha az átvevõ hiányt

észlel, két példányban jegyzõkönyvet vesz fel és annak egyik példányát a küldõ szerv részére továbbítja.

9.4. A titkos ügykezelõ bontja fel a más szervtõl érkezett minõsített adatot tartalmazó küldeményt, kivéve azt, amelyen

a „Saját kezû felbontásra!” különleges kezelési utasítás szerepel.

10. Iktatás

10.1. A minõsített adatok iktatása – alszámos iktatási rendszerû – papír alapú iktatókönyvben történik.

10.2. A nemzeti minõsített adatok, valamint a NATO, és az EU „Bizalmas!”, vagy annál magasabb minõsítési szintû

minõsített adatok iktatása az érkezés vagy a készítés napján, de legkésõbb az azt követõ munkanapon úgy történik,

hogy abból

a) az iktatószám,

b) az érkezés idõpontja, módja,

c) az iktatás idõpontja,

d) a minõsítési szint és az érvényességi idõ,

e) a küldõ megnevezése,

f) a küldõ iktatószáma (hivatkozási szám),

g) a tárgy,

h) az ügyintézõ szervezeti egység és az ügyintézõ neve,

i) a terjedelem,

j) a mellékletek száma, terjedelme,

k) a példánysorszám,

l) a továbbítás idõpontja, módja,

m) a továbbításra kerülõ példányok példánysorszáma, címzettje és terjedelme,

n) az irattárba helyezés kelte,

o) a megsemmisítés idõpontja, a megsemmisítési jegyzõkönyv iktatószáma,

p) a felülvizsgálat idõpontja és eredménye,

q) a kezelési bejegyzés (csatolás, határidõ, visszaérkezés stb.)

megállapítható legyen.

10.3. A fõnyilvántartó könyvben a nemzeti minõsített iratok iktatókönyve (NMIIK) kapja az 1-es, az EU-s a 2-es, és a

NATO minõsített iratok iktatókönyve a 3-as sorszámot. Az iktatás minden év január 1-jén 1-es fõszámmal kezdõdik és a

naptári év végéig emelkedõ számmal folytatódik. A fõszám elé a „TÜK” rövidítést, az iktatószám után az évjelzést kell

feltüntetni. Az NMIIK-be iktatott elsõ ügyszám TÜK 1-1/évszám, az ezen irathoz érkezõ elsõ utóirat számozása TÜK

1-1/1/évszám. A titkos ügykezelõ az azonos tárgyban, ugyanabban az ügyben érkezett vagy készített újabb adatot az
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illetõ fõszám 1-tõl növekvõ alszámára iktatja. Amennyiben más tárgyban érkezett vagy készült az újabb adat, akkor azt

az iktatókönyv következõ fõszámára iktatja.

10.4. Az egy ügyben keletkezett különbözõ adatokat tartalmazó adathordozók – ideértve a nem minõsítetteket is –

együtt kezelhetõk. Iktatásuk az elsõnek érkezett vagy keletkezett minõsített adat iktatószámának soron következõ

alszámaira történik.

10.5. Az iktatáskor a titkos ügykezelõ a minõsített adat hordozóján vagy – ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön

kísérõlapon elhelyezi az iktatóbélyegzõ lenyomatát és abban feltünteti a minõsített adat iktatószámát.

10.6. A „Saját kezû felbontásra!” különleges kezelési utasítással ellátott küldemény esetében a minõsített adatot

tartalmazó adathordozót a titkos ügykezelõ zárt küldeményként iktatja az iktatókönyv megfelelõ rovatainak

kitöltésével. Az iktatókönyvben feltünteti, hogy a minõsített adatot tartalmazó adathordozót „Saját kezû felbontásra!”

különleges kezelési utasítás miatt felbontás nélkül adta át.

10.7. A „Saját kezû felbontásra!” különleges kezelési utasítással ellátott küldeményt a felbontásra jogosult személy a

felhasználást követõen lezárva és a lezárás helyén a minõsített adatot kezelõ szerv hivatalos bélyegzõjével ellátva,

dokumentált módon adja át a titkos ügykezelõnek tárolás vagy más címzetthez való továbbítás céljából. A titkos

ügykezelõvel az iktatáshoz szükséges adatokat közli.

10.8. Az aktuális év iktatókönyvben történõ lezárása az aktuális év utolsó munkanapján az utolsó fõszámra történt

iktatás után az iktatókönyvben az utolsó fõszámot követõ aláhúzással, keltezéssel, aláírással és hivatalos bélyegzõ

lenyomatának elhelyezésével történik.

10.9. Azon iratkezelési segédleten, amelybõl a kezelt minõsített adatok tartalmára vonatkozóan valamilyen érdemi

információ levonható, a kezelt adatoknak megfelelõ, legmagasabb megismételt minõsítési jelölést kell feltüntetni.

10.10. Az iktatókönyv nem selejtezhetõ.

11. A minõsített adat – szerven belül történõ – átadása, visszavétele

11.1. A minõsített adatok ügyészi szervezeten belüli átadása, visszavétele csak a titkos ügykezelõ útján, belsõ

átadókönyvben, saját kezû, dátummal ellátott aláírás ellenében, dokumentáltan történhet.

11.2. A minõsített adat szerven belül történõ átadására és visszavételére szolgáló belsõ átadókönyv tartalmazza:

a) a minõsített adat iktatószámát,

b) a minõsítés szintjét,

c) a példánysorszámot,

d) a példányonkénti terjedelmet,

e) a címzettet,

f) az átadás dátumát,

g) az átadás tényének igazolását az átvevõ nevének és saját kezû, dátummal ellátott aláírásának feltüntetésével,

h) a visszavétel dátumát,

i) a visszavétel tényének igazolását a visszavevõ nevének és saját kezû, dátummal ellátott aláírásának

feltüntetésével.

11.3. A belsõ átadókönyvet a lezárásától számított 15 évig kell megõrizni, utána selejtezési jegyzõkönyv felvétele

mellett megsemmisíthetõ.

12. Minõsített adat – szerven kívülre történõ – továbbítása

12.1. Minõsített adatot tartalmazó küldemény más szerv részére történõ belföldi továbbítása csak a titkos ügykezelõn

keresztül történhet. A továbbításra külsõ kézbesítõkönyvben vagy futárjegyzéken dokumentálva kerülhet sor. A titkos

ügykezelõ a továbbítás tényét az iktatókönyvben rögzíti.

12.2. A külsõ kézbesítõkönyv vagy futárjegyzék tartalmazza:

a) a minõsített adat iktatószámát és példánysorszámát,

b) a minõsítési szintet,

c) a címzettet,

d) az átadás keltét,

e) az átadás tényének igazolását az átvevõ nevének és saját kezû, dátummal ellátott aláírásának feltüntetésével,

továbbá a küldeményt átvevõ szerv hivatalos bélyegzõjének lenyomatát.

12.3. Minõsített adatot tartalmazó küldemény belföldön az Állami Futárszolgálat, valamint a Magyar Honvédség

Katonai Futárszolgálata útján a futárszolgálatok igénybevételére vonatkozó szabályok szerint, továbbá katonai futár

vagy a rendvédelmi szervek belsõ futára (a továbbiakban: futár), valamint a minõsített adatot kezelõ szerv vezetõje

6 Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 1. szám



által szükség esetén kijelölt személyes kézbesítõ útján továbbítható. Minõsített adatot tartalmazó küldeményt postai

úton nem szabad továbbítani.

12.4. Személyes kézbesítõnek a továbbított adat minõsítési szintjének megfelelõ szintû személyi biztonsági

tanúsítvánnyal rendelkezõ ügyészségi alkalmazottat lehet kijelölni.

12.5. A titkos ügykezelõ a külsõ kézbesítõkönyvvel vagy futárjegyzékkel együtt átadja a lezárt és a lezárás helyén a

minõsített adatot kezelõ szerv hivatalos bélyegzõjével ellátott küldeményt a személyes kézbesítõnek vagy a futárnak.

A személyes kézbesítõ vagy a futár a külsõ kézbesítõkönyvben vagy a futárjegyzéken aláírás ellenében adja át a

küldeményt az átvételre jogosult személynek.

12.6. Minõsített adat külföldi személy vagy külföldi szerv részére történõ hozzáférhetõ tételét az adat minõsítõje, az

adat minõsítésének felülbírálatára jogosult minõsítõ vagy törvényben felhatalmazott személy engedélyezi.

12.7. Az EU és az EU intézményei „Korlátozott terjesztésû!” minõsítési szintû minõsített adatai kivételével minõsített

adatot tartalmazó küldeményt külföldre vagy külföldrõl diplomáciai, konzuli, katonai futár, valamint a nemzetközi jog

alapján velük azonos kiváltságokat és mentességeket élvezõ, továbbá a nemzetközi szerzõdésben meghatározott

személy továbbíthat.

12.8. Nemzeti minõsített adat a megfelelõ minõsítési szinttel ellátott zárt küldeményben továbbítható. A borítékon, a

csomagon, a címzésen és a küldõ szervre vonatkozó adatokon kívül a minõsített adat iktatószáma, minõsítési szintje,

példánysorszáma és „Baleset esetén vagy rendkívüli helyzetben a küldõ szerv bonthatja fel!” figyelmeztetés, valamint

a különleges kezelési utasítás kerül feltüntetésre. A küldemény lezárása biztosítja, hogy az esetleges felbontás,

jogosulatlan hozzáférés ténye egyértelmûen megállapítható legyen.

12.9. Külföldi minõsített adatot tartalmazó küldemény – a „Bizalmas!” vagy annál magasabb minõsítési szintû adat

esetén – dupla, át nem látszó erõs csomagolásban szállítható. A belsõ boríték a megfelelõ minõsítési szintet, valamint

a címzett teljes megjelölését és címét, továbbá a szükséges kezelési utasításokat tartalmazza, megbízható védelmét a

külsõ borító biztosítja. A külsõ borítón csak a címzett szerv megnevezése, a célállomás, a küldõ szerv megnevezése és a

küldemény iktatószáma szerepel, nem tüntethetõ fel olyan adat, ami arra enged következtetni, hogy a csomagban

(boríték) külföldi minõsített adatot tartalmazó adathordozó van.

13. A minõsített adat sokszorosítása, fordítása, kivonatolása

13.1. A NATO és EU „Szigorúan titkos!” minõsítési szintû minõsített adatai kivételével a minõsített adat sokszorosítását,

fordítását és kivonatolását a címzett is engedélyezheti, kivéve, ha a minõsítõ különleges kezelési utasításában azt

megtiltotta.

13.2. A sokszorosítás, fordítás és a kivonatolás során keletkezõ, 1-tõl növekvõ sorszámmal ellátott sokszorosított,

fordított és kivonatolt példányok iktatása a minõsített adat iktatószámán történik.

13.3. A külföldi minõsített adat magyar fordításán a minõsítési szint idegen nyelven, az eredeti formában, a nemzeti

minõsített adat külföldi fordításán a minõsítési szint magyarul is feltüntetésre kerül.

13.4. A minõsített adat sokszorosítását, fordítását, kivonatolását csak megfelelõ személyi biztonsági tanúsítvánnyal és

felhasználói engedéllyel rendelkezõ személy végezheti.

13.5. Sokszorosítás esetén az alábbi záradékot kell alkalmazni

1. a sokszorosítandó irat példányán:

Sokszorosítva: példányban

Egy példány: lap

Kapják: 1. sz. soksz. pld.:

2. sz. soksz. pld.:

2. a sokszorosított irat példányán:

Sokszorosítva: példányban

Egy példány: lap

Sokszorosítást végzõ személy neve:

Kapják: 1. sz. soksz. pld.:

2. sz. soksz. pld.:

14. A minõsített adatok készítése, a minõsítési jelölés megismétlése

14.1. Az ügyészi szervezetben a Mavtv. 4. §-a alapján feladat- és hatáskörében minõsítésre jogosult:

a) minden iratra kiterjedõen a legfõbb ügyész és helyettesei,
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b) az ügykörébe és az ügyészségek azonos szakágához (szakterületéhez, szakfeladatához) tartozó ügyeket illetõen a

fõosztályvezetõ ügyész (önálló osztályvezetõ ügyész, az OKRI igazgatója, gazdasági fõigazgató, osztályvezetõ),

c) minden iratra kiterjedõen a fellebbviteli fõügyészségen a fõügyész és helyettesei,

d) a fõügyészség és az alárendelt ügyészségek vonatkozásában minden iratra kiterjedõen a fõügyész és helyettesei,

e) a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében a járási és járási szintû vezetõ ügyész.

14.2. Nemzeti minõsített adat készítése során a készítõ a minõsítési szintet, az érvényességi idõt, a minõsítõ nevét és

beosztását az adathordozó elsõ oldalának felsõ részén vagy – ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön kísérõlapon

vagy az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû elektronikus

adatállományban tünteti fel.

14.3. Ha az ügyészségen külföldi minõsített adat keletkezik, az adat minõsítésére az érintett nemzetközi szervezet

biztonsági szabályai az irányadók.

14.4. Több lapból álló papíralapú adathordozó esetén – elektronikus minõsített adat esetén, ha ez technikailag

megoldható – a minõsítési szintet minden egyes, minõsített adatot tartalmazó oldalon, annak felsõ és alsó részének

közepén fel kell tüntetni.

14.5. A nemzeti minõsített adatot tartalmazó adathordozó eredeti irattári példányán, vagy – ha ezt az adathordozó

jellege kizárja – külön kísérõlapon, vagy az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan

kezelésû elektronikus adatállományban szerepelnie kell a minõsítési javaslatnak és a minõsítési javaslat tárgyában

hozott döntésnek. A minõsítõ a döntését saját kezûleg aláírja.

14.6. Megismételt minõsített adat készítése során a készítõ a megismételt minõsítési jelölést az adathordozó elsõ

oldalának felsõ részén vagy – ha ezt az adathordozó jellege kizárja – külön kísérõlapon vagy az elektronikus minõsített

adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállományban tünteti fel. Ha a készítõ

egyszerre különbözõ vagy több azonos minõsítési jelölésû adatot ismétel meg, akkor közvetlenül a megismételt

minõsített adatoknál tünteti fel a megismételt minõsített adatok minõsítési jelölését, valamint az adathordozó

iktatószámát. Az adathordozó elsõ oldalának felsõ részén, vagy ha ezt az adathordozó jellege kizárja, külön kísérõlapon

vagy az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû adatállományban a

legmagasabb minõsítési szintet és leghosszabb érvényességi idõt tartalmazó megismételt minõsítési jelölést

szerepelteti.

14.7. Minõsített adatok elektronikus, elektromagnetikus vagy optikai úton történõ kezelésére alkalmas eszközön, vagy

ha ezt az eszköz jellege kizárja, külön kísérõlapon a kezelt adatoknak megfelelõ legmagasabb minõsítési szint szerepel.

14.8. Amennyiben épület, építmény vagy tárgyi eszköz képez nemzeti minõsített adatot, akkor a minõsített adat

létrejöttéhez szükséges minõsítési javaslat és a minõsítés tárgyában hozott döntés megjelenítése külön kísérõlapon

történik.

14.9. A minõsítõ határozza meg, hogy a minõsített adatot tartalmazó adathordozóból hány példány készüljön.

14.10. A minõsítõ által meghatározott példányszámon felül a minõsítõ engedélye vagy hozzájárulása nélkül további

példányt készíteni nem lehet.

14.11. A minõsített adat készítése során az R. 38. § (1) és (2), valamint az eredeti irattári példány esetében a

(3) bekezdésében meghatározottakon túl az adathordozó tartalmazza:

a) a készítõ szerv megnevezését,

b) a példányszámot, a példánysorszámot,

c) elektronikus minõsített adat esetét kivéve az adathordozó terjedelmét,

d) a mellékletek esetén azok darabszámát, példánysorszámát, terjedelmét és az adathordozótól eltérõ szintû

minõsítés esetén minõsítési szintjét,

e) a kiadmányozás dátumát,

f) az eredeti irattári példány esetében a kiadmányozó aláírását, elektronikus minõsített adat esetén elektronikus

aláírását.

14.12. Az egyes példányok címzettjeinek felsorolását az irattári példányhoz csatolt – az egyes címzettek részére

továbbított példány sorszámát is tartalmazó – külön elosztó tartalmazza. Az egyes példányok címzettjeit – külön

elosztó helyett – az adathordozó is tartalmazhatja.

14.13. Amennyiben az R. 38. § (3)–(4) bekezdéseiben meghatározottak feltüntetésére az adathordozó jellege miatt

nincs mód, akkor azokat külön kísérõlap vagy az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon

elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállomány tartalmazza.

14.14. A minõsítõ a minõsítéssel egyidejûleg a minõsített adat különleges kezelésérõl is rendelkezhet és a minõsített

adat hordozóján – ha ezt az adathordozó jellege kizárja, akkor külön kísérõlapon vagy az elektronikus minõsített
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adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállományban – valamint annak

csomagolásán a következõ különleges kezelési utasításokat alkalmazhatja:

a) „Saját kezû felbontásra!”,

b) „Más szervnek nem adható át!”,

c) „Kivonat nem készíthetõ!”,

d) „Elolvasás után visszaküldendõ!”,

e) „Zárt borítékban tárolandó!”,

f) „Különösen fontos!”, valamint

g) más, a minõsített adat sajátosságától függõ különleges kezelési utasítás.

14.15. Csak a minõsítõ írásbeli engedélyével lehet eltérni a minõsítõ különleges kezelési utasításától.

15. A minõsített adat felülvizsgálata

15.1. Az ügyészi szervezetben minõsítõi jogkörrel rendelkezõk – ha törvény rövidebb határidõt nem állapít meg –

kötelesek legkésõbb 5 évenként felülvizsgálni az általuk vagy a jogelõdjük által készített és a feladat- és hatáskörükbe

tartozó nemzeti minõsített adatot.

15.2. A felülvizsgálat eredményeként a minõsítõ, illetve jogutódja a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzeti minõsített

adat

a) minõsítését fenntartja, ha annak minõsítési feltételei továbbra is fennállnak,

b) minõsítési szintjét csökkenti, illetve a minõsítés érvényességi idejét módosítja, ha a minõsítés feltételeiben

változás történt,

c) minõsítését megszünteti, ha minõsítésének feltételei a továbbiakban nem állnak fenn.

15.3. A minõsítés megszüntetésérõl, illetve a minõsítési szint vagy az érvényességi idõ módosításáról minden olyan

címzettet értesíteni kell, akinek a nemzeti minõsített adatot továbbították.

15.4. A minõsítés fenntartásáról hozott döntés esetén a minõsített adatot tartalmazó adathordozó, a külön kísérõlap

vagy az elektronikus minõsített adattól elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállomány

a) a „Minõsítés fenntartva!” jelölést,

b) a minõsítõ nevét, beosztását,

c) a minõsítõ vagy a felülvizsgálati szakértõ aláírását vagy a minõsítés fenntartásáról szóló döntést tartalmazó irat

iktatószámát és

d) a felülvizsgálat dátumát

tartalmazza.

15.5. A minõsítés megszüntetésérõl hozott döntés esetén a minõsített adatot tartalmazó adathordozó, a külön

kísérõlap vagy az elektronikus minõsített adattól elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállomány – a minõsítési

szint minden oldalon történõ áthúzása mellett –

a) a „Törölve!” jelölést,

b) a minõsítõ nevét, beosztását,

c) a minõsítõ vagy a felülvizsgálati szakértõ aláírását vagy a minõsítés megszüntetésérõl szóló döntést tartalmazó

irat iktatószámát és

d) a felülvizsgálat dátumát

tartalmazza.

15.6. A minõsítési szint csökkentésérõl, valamint az érvényességi idõ módosításáról hozott döntés esetén a minõsített

adatot tartalmazó adathordozó vagy külön kísérõlap vagy az elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon

elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállomány – a minõsítési szint, valamint az érvényességi idõ áthúzása

mellett –

a) az új minõsítési szintet, valamint az új érvényességi idõt,

b) a minõsítõ nevét és beosztását,

c) a minõsítõ vagy a felülvizsgálati szakértõ aláírását vagy a minõsítési szint csökkentésérõl, az érvényességi idõ

módosításáról szóló döntést tartalmazó irat iktatószámát és

d) a felülvizsgálat dátumát

tartalmazza.

15.7. A minõsítési szint csökkentéséhez, valamint az érvényességi idõ módosításához készített minõsítési javaslatot a

kezdeményezõ a nemzeti minõsített adat hordozóján vagy – ha erre nincs lehetõség – külön kísérõlapon, vagy az

elektronikus minõsített adattól adminisztratív módon elválaszthatatlan kezelésû elektronikus adatállományban
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rögzíti. A felülvizsgálat eredményét – a minõsítési szint és érvényességi idõ módosítása, valamint megszüntetése

esetén – az iktatókönyv is tartalmazza.

15.8. A minõsítõ az egy ügyben keletkezett, el nem különíthetõ módon csak együttesen kezelhetõ, feladat- és

hatáskörébe tartozó nemzeti minõsített adatok felülvizsgálata során hozott döntését és a felülvizsgálati eredményét

az együtt kezelt minõsített adatokhoz csatolt felülvizsgálati lapon is rögzítheti.

16. A minõsített adatot tartalmazó adathordozó irattározása és a megsemmisítési eljárás

16.1. A saját készítésû minõsített adat minõsítésének megszûnése vagy megszüntetése után az adathordozó eredeti

irattári példányának selejtezésére a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló

törvényben foglaltak az irányadók azzal, hogy az adathordozót nyílt iratként be kell iktatni. Az irat selejtezésére, illetve

a nem selejtezhetõ iratok levéltárba adására az Irattári Tervben elõírt idõt az irat minõsített iratként történt iktatásának

idejétõl kell számítani. Amennyiben az Irattári Tervben elõírt idõ az átiktatást megelõzõen eltelt, az iratot a soron

következõ selejtezéskor kell megsemmisíteni, a nem selejtezhetõ iratot pedig az átadás évében a többi átadandó

irattal együtt levéltárba kell adni.

16.2. A más szervtõl kapott, valamint a saját készítésû minõsített adatot tartalmazó adathordozó ügyviteli érdeket nem

képviselõ többes példánysorszámú példányai a legfõbb ügyész vagy általa adott felhatalmazás alapján a biztonsági

vezetõ, illetve az ügyészség vezetõjének jóváhagyását követõen megsemmisíthetõk.

16.3. A megsemmisítésrõl minden esetben megsemmisítési jegyzõkönyv készül. A jegyzõkönyv tartalmazza a

megsemmisítésre kerülõ többes példánysorszámú adathordozón szereplõ minõsített adatok azonosításához

szükséges adatokat (iktatószám, minõsítési szint, terjedelem, példánysorszám), valamint a megsemmisítés tényét,

módját és dátumát, a megsemmisítésnél jelen lévõk és a megsemmisítést engedélyezõ vezetõ aláírását.

16.4. A megsemmisítés a biztonsági vezetõ, a titkos ügykezelõ, illetve az ügyészség vezetõje által a minõsített adatot

kezelõ szerv állományából kijelölt, a megsemmisítendõ adathordozón szereplõ minõsített adatra érvényes

felhasználói engedéllyel és személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezõ személyek jelenlétében történhet.

16.5. A megsemmisítést úgy kell végrehajtani, hogy a megsemmisített adathordozón szereplõ minõsített adat

tartalmát utólag ne lehessen megállapítani.

16.6. A megsemmisítés idõpontját, a megsemmisítési jegyzõkönyv iktatószámát az iktatókönyvben kell rögzíteni.

16.7. A megsemmisítési jegyzõkönyv nem selejtezhetõ.

V. Fejezet
ELLENÕRZÉS, IRATFORGALMI STATISZTIKA

17. Az ellenõrzés

17.1. A Legfõbb Ügyészségen a biztonsági vezetõ, a fõügyészségeken a fõügyész által kijelölt legalább 2 tagú bizottság

útján minden év február 28-ig jegyzõkönyv felvétele mellett ellenõrzi a kezelt nemzeti, (és az iktatott NATO és EU)

minõsített adatok védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megtartását,

továbbá elkészíti az elõzõ évben az ügyészséghez érkezett vagy ott készített minõsített adatok iratforgalmi

statisztikáját minõsítési szintenkénti bontásban.

17.2. A biztonsági vezetõ minden év március 10-ig köteles intézkedni a NATO, valamint az EU minõsített adatok

tekintetében lefolytatott éves ellenõrzés eredményének és az ügyészségekhez érkezett vagy ott készített NATO,

valamint az EU minõsített adatok iratforgalmi statisztikájának minõsítési szintenkénti bontásban a NATO–NYEU

Központi Nyilvántartó, valamint az EU Központi Nyilvántartó részére történõ megküldésérõl.

17.3. A biztonsági vezetõ minden év március 31-ig köteles intézkedni a nemzeti minõsített adatok tekintetében

lefolytatott éves ellenõrzés eredményének és az elõzõ évben az ügyészséghez érkezett vagy ott készített nemzeti

minõsített adatok iratforgalmi statisztikájának minõsítési szintenkénti bontásban a Nemzeti Biztonsági Felügyeletre

történõ megküldésérõl.

17.4. A biztonsági vezetõ – ha súlyos szabálytalanságot vagy mûködési zavart észlel – soron kívül bármikor elrendelheti

a minõsített adatok kezelésének, meglétének tételes bizottsági ellenõrzését.
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VI. Fejezet
A MINÕSÍTETT ADAT BIZTONSÁGÁNAK MEGSÉRTÉSE

18. Eljárás minõsített adat biztonságának megsértése esetén

18.1. Az az ügyészségi alkalmazott, akinek a tudomására jutott, hogy a minõsített adat biztonságának megsértésére

került sor, köteles tájékozatni errõl közvetlen felettesét, aki a szolgálati út betartásával haladéktalanul értesíti errõl a

biztonsági vezetõt.

18.2. A biztonsági vezetõnek intézkednie kell az eset kivizsgálására és jegyzõkönyvben történõ rögzítésére.

18.3. A vizsgálatról készített jegyzõkönyvnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a veszélyeztetett minõsített adatok azonosításához szükséges adatokat,

b) a biztonság megsértésének körülményeit,

c) a veszélyeztetettség idejét (ismert vagy vélelmezett idõhatárait) és helyét,

d) a veszélyeztetettség kialakulásának elsõdleges okait,

e) ha ismert, a biztonság megsértéséért felelõssé tehetõ személy nevét,

f) a megtett intézkedések felsorolását.

18.4. Amennyiben a Mavtv.-t vagy a végrehajtásáról szóló rendelkezéseket olyan módon sértették meg, hogy a

„Szigorúan titkos!”, a „Titkos!”, valamint a „Bizalmas!” minõsítési szintû adat ezáltal illetéktelen személy részére

hozzáférhetõvé válhatott, vagy ennek veszélye fennáll, akkor errõl a biztonsági vezetõ a jegyzõkönyv megküldésével

egyidejûleg az adat minõsítõjét és a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet is köteles tájékoztatni.

18.5. A fentieken kívül a biztonsági vezetõ intézkedik a minõsített adat biztonságának megsértése kapcsán felmerülõ

kár felmérésérõl és enyhítésérõl, valamint – ha ez lehetséges – a jogszerû állapot helyreállításáról.

VII. Fejezet
A MINÕSÍTETT ADAT VÉSZHELYZETBEN TÖRTÉNÕ VÉDELME

19. Eljárás vészhelyzet esetén

19.1. Vészhelyzet alatt az Alaptörvényben szereplõ

a) rendkívüli állapotot (Alaptörvény 49. cikk),

b) szükségállapotot (Alaptörvény 50. cikk),

c) megelõzõ védelmi helyzetet (Alaptörvény 51. cikk),

d) váratlan támadást (Alaptörvény 52. cikk) és

e) veszélyhelyzetet (Alaptörvény 53. cikk)

kell érteni.

19.2. A biztonsági területen bekövetkezett vészhelyzet esetén a kár elhárítására feladat- és hatáskörrel rendelkezõ

szervek, valamint a biztonsági vezetõ értesítése mellett, az emberi élet veszélyeztetése nélkül egyidejûleg meg kell

kezdeni a kár felszámolását. A kár elhárítása, felszámolása során is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy

illetéktelen személyek ne férhessenek a minõsített adatokhoz. Ha a kárelhárítás során – bizonyítható módon – a

minõsített adat felhasználására illetéktelen személy minõsített adat birtokába jutott, a biztonsági vezetõ köteles

aláíratni az illetõvel egy titoktartási nyilatkozatot.

19.3. Amennyiben emberi élet veszélyeztetése nélkül megoldható, meg kell kezdeni a biztonsági területen tárolt

veszélyeztetett minõsített adathordozók (iratok) mentését és biztonságos helyre szállítását. Az iratok megfelelõ

õrzésérõl a Legfõbb Ügyészségen a biztonsági vezetõ, az egyéb ügyészi szerveknél az ügyészség vezetõje köteles

gondoskodni.

19.4. Ha a vészhelyzet a biztonsági területnek csak egy részét veszélyezteti, akkor az evakuálás helyszíne a Nyilvántartó.

19.5. Amennyiben a vészhelyzet az ügyészség épületének egészét veszélyezteti, az evakuálás helyszíne:

a) NATO minõsített adatokat tartalmazó adathordozók esetén a NATO-NYEU Központi Nyilvántartó,

b) EU minõsített adatokat tartalmazó adathordozók esetén az EU Központi Nyilvántartó,

c) nemzeti minõsített adatokat tartalmazó adathordozók esetén a Legfõbb Ügyészség.

19.6. A szállítás módját minden esetben a biztonsági megbízott, illetve az ügyészség vezetõje határozza meg oly

módon, hogy olyan személy is jelen legyen, aki megfelelõ szintû biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik.
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20. Eljárás a kár elhárítását követõen

20.1. A kár elhárítása után a biztonsági vezetõ, illetve az ügyészség vezetõje által kijelölt 2 tagú bizottságnak fel kell

mérni azt, hogy:

a) milyen sérülések történtek a fizikai biztonsági rendszerben;

b) a fizikai biztonsági rendszer sérülése mennyiben veszélyezteti a minõsített adatok biztonságát;

c) eltûntek-e vagy megsemmisültek-e minõsített adathordozók.

20.2. A felmérést követõen

a) a biztonsági vezetõ, illetve az ügyészség vezetõje intézkedik a sérült vagy megsemmisült minõsített adatot

tartalmazó adathordozók és tárgyi eszközök jegyzékének elkészítésére,

b) írásban kötelesek tájékoztatni a legfõbb ügyészt és

c) gondoskodnak a fizikai biztonság helyreállításáról, valamint a nem sérült minõsített adathordozók megfelelõ

védelmérõl.
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1. melléklet
. sz. példány

…………………………………………………

ügyészség

Nyt. szám:

FELHASZNÁLÓI ENGEDÉLY

Név: ……………………………………………………… (születési név: …………………………………………………

szül. hely és idõ: …………………………………………) részére a ……………………………………………………

…………………………… (ügyészség megnevezése) feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében a

minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) 3. § 8. pontja, továbbá a Nemzeti

Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 90/2010. (III. 26.) Korm.

rendelet szerinti felhasználói engedélyt kiadom

– * a munkaköre ellátásához szükséges

– * meghatározott idõszakra: 20.... év .......... hó ... napjától 20.... év .......... hó ... napjáig

– * speciális ................................... megbízásának hatálya alá tartozó

– * eseti szakértésre vonatkozó

– * konkrét ügyre vagy tárgyra vonatkozóan (pl. véleményezés): ………………………………………………………

………………………………………………………………………………… minõsítési szintig keletkezett minõsített

adatokra.

A felhasználói engedély alapján a felhasználásra jogosult a fent megjelölt minõsítési szintig keletkezett minõsített

adatok vonatkozásában a Mavtv. 18. § (2) bekezdésben meghatározott rendelkezési jogosultságok közül kizárólag az

alábbi alpontokban meghatározott rendelkezésre jogosult:

x a) állami vagy közfeladat végrehajtása érdekében történõ ügyintézés, feldolgozás,

x b) minõsített adat nyilvántartásával kapcsolatos valamennyi tevékenység,

x c) minõsített adat birtokban tartása,

x d) minõsítési jelölés megismétlése, illetve a megismétlés megtiltása,

x e) minõsített adat másolása, sokszorosítása,

x f) minõsített adat fordítása,

x g) kivonat készítése,

x h) szerven belüli átadás,

x i) szerven kívülre továbbítás, szállítás,

x j) megsemmisítés,

x k) felhasználói engedély kiadása.

A felhasználói engedély visszavonásig érvényes.

Kelt ………………………, 20…………………………

………………………………………………………

a felhasználói engedély kiadására jogosult

vezetõ aláírása

* A megfelelõ részt kell aláhúzni és szükség szerint kitölteni!

x Azt a rendelkezési jogosultságot, amelyet a felhasználásra jogosult nem kapott meg, törölni kell vagy áthúzni!
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2. melléklet

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
a 2. pontban meghatározott titokvédelmi hatáskör ellátásához

1. Alulírott ……………………………………………………………………………………… tudomásul veszem, hogy

……………………………………… által ……… év ……………… hó …… nap aláírt ……………………… számú

felhasználói engedély birtokában a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.),

továbbá a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködésének, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), illetve a Biztonsági Szabályzatban meghatározott elõírások

hatálya alá tartozom.

2. Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti számú felhasználói engedélyben megjelölt minõsített adatok

vonatkozásában a minõsítések érvényességi ideje alatt titoktartási kötelezettség terhel.

A Mavtv.-ben, az R.-ben, valamint a Biztonsági Szabályzatban meghatározott elõírásokat alkalmazás szinten

megismertem, és azokat maradéktalanul betartom, így különösen a minõsített adat tartalmát illetéktelen részére nem

teszem hozzáférhetõvé. A hatáskörömbe tartozó részletes eljárási szabályokról kioktatásban részesültem.

3. Felvilágosítottak arról is, hogy jogszabály a minõsített adattal való visszaélést, valamint a minõsített adat

biztonságának megsértését bünteti.

Kelt …………………………….., 20………………………………………

………………………………………

aláírás

Név: …………………………………

………………………………………

Készült 2 pld. / 2 lap

Kapja: 1. sz. pld. / Felhasználó

2. sz. pld. / Biztonsági vezetõ
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3. melléklet

FÕNYILVÁNTARTÓ KÖNYV

Ügyészség megnevezése: .......................................................................................

Ez a fõnyilvántartó könyv: …...., azaz………......... számozott lapot tartalmaz.

Megnyitva: ............................................. (dátum)

Lezárva: ....................................... (dátum)

P. H.

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

ügyészség vezetõje

Ü
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Sorszáma Iratkezelési segédlet (nyilvántartás) megnevezése
Terje-

delme
Használatba vételének

dátuma
Végleges lezárásának dátuma Irattári tételszáma

Kezelési bejegyzés
(selejtezés, átadás stb.)

16
Ü

G
Y

É
S

Z
S

É
G

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi1.szám



4. melléklet

…………………………………………………

ügyészség

…………… Fnyt. számú

Ez az iktatókönyv: …...., azaz………......... számozott lapot tartalmaz.

Megnyitva: ............................................. (dátum)

Lezárva: ....................................... (dátum)

P. H.

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

titkos ügykezelõ

Ü
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Érkezett/Saját készítésû irat

Sorszám

Érkezés

Iktatás idõpontja
Minõsítési szint

érvényességi idõ
Küldõ

megnevezése
Küldõ iktatószáma
(hivatkozási szám)

Példány
sorszám

Terje-
delem

Mellékletek Felülvizsgálat

idõpontja módja száma
terje-

delme
idõpontja eredménye
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Továbbított irat

Irattárba helyezés kelte

Kezelési bejegyzés
(csatolás,

megsemmisítés
idõpontja

és a megsemmisítési
jegyzõkönyv

iktatószáma stb.)

Tárgy

Ügyintézõ

terje-

delme

példánysorszáma /

címzettje

továbbítás

szervezeti
egysége

neve idõpontja módja

Ü
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5. melléklet

…………………………………………………

ügyészség

…………… Fnyt. számú

Ez a belsõ átadókönyv: …...., azaz………......... számozott lapot tartalmaz.

Megnyitva: ............................................. (dátum)

Lezárva: ....................................... (dátum)

P. H.

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

titkos ügykezelõ
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Sor-
szám

Iktatószám Minõsítési szint
Példány-
sorszám

Terje-
delem

Címzett

Átvétel igazolása Visszavétel igazolása

Átvevõ neve és aláírása,
saját kezûleg írt dátummal

Visszavevõ neve és aláírása,
saját kezûleg írt dátummal
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6. melléklet

…………………………………………………

ügyészség

…………… Fnyt. számú

Ez a külsõ kézbesítõkönyv: …...., azaz………......... számozott lapot tartalmaz.

Megnyitva: ............................................. (dátum)

Lezárva: ....................................... (dátum)

P. H.

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

titkos ügykezelõ
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Sor-
szám

Iktatószám Minõsítési szint
Példány-
sorszám

Címzett

Átvétel igazolása

Átvétel dátuma, átvevõ neve, aláírása és az átvevõ szerv hivatalos
bélyegzõ lenyomata

Ü
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7. melléklet
. sz. példány

…………………………………………………

ügyészség

Nyt. szám:

FUTÁRJEGYZÉK
a továbbításra kerülõ minõsített adathordozókról

A címzett szervezet megnevezése:

Sorszám Iktatószám Minõsítési szint Példánysorszám Kezelési bejegyzés

Az átadás dátuma és idõpontja: Az átvétel dátuma és idõpontja:

……………………………………………. ………….…………………………………

(átadó neve és aláírása) (átvevõ neve és aláírása)

P. H. P. H.

Készült: 3 példányban

Egy példány: 1 lap

Kapják: 1. sz. pld.: címzett (az átvétel igazolása után visszaküldendõ a feladónak)

2. sz. pld.: címzett

3. sz. pld.: a feladónál marad az 1. sz. pld. visszaérkezésig, utána megsemmisítendõ
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8. melléklet

Futárokmányok nyilvántartása

Sor-
száma

Tárgy
Eredeti
szám

Nyt.-ba
vétel ideje

Készítõ szervezet
Példány-

sorszáma
Terje-

delme
Kezelési bejegyzés

Ü
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9. melléklet
. sz. példány

…………………………………………………

ügyészség

Nyt. szám: ………………

Megsemmisítési jegyzõkönyv

Készült: …………………………………..

Sorszám Iktatószám Minõsítési szint Példánysorszám Terjedelem Megjegyzés

Lezárva: 20... ………………………………. ………………………………………..

titkos ügykezelõ aláírása

Az …... – ...... sorszámon felsorolt adathordozók megsemmisítését engedélyezem. P. H. …….…………………………………………………………

Kelt…………, 20… ………………………. ügyészség vezetõjének aláírása

Az .... – .... sorszámon felsorolt adathordozókat a mai napon ………………………………………….….. helyiségben zúzógépen megsemmisítettük.

Kelt………………, 20… ……………………….

…………………………………………. bizottsági tag neve: ……………………………………………… aláírása: …….…………………………….

titkos ügykezelõ aláírása

bizottsági tag neve: ……………………………………………… aláírása: …….…………………………….

Készült: 1 példányban P. H.

Egy pld: 1 lap

Kapja: Irattár
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A legfõbb ügyész 2/2012. (I. 6.) LÜ utasítása
a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos
ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást

adom ki:

1. § (1) A vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi

feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 48. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a

következõ rendelkezés lép, egyidejûen a jelenlegi b) és c) pont jelölése c) és d) pontra változik:

(Az ügyészség a vádemelés feltételeinek megállapítása végett nyomozást végez:)

„b) a katonai büntetõeljárásra tartozó ügyben, kivéve ha törvény másként rendelkezik,”

(2) Az Ut. 48. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt ügyekben a nyomozó ügyészség jár el.”

(3) Az Ut. 48. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés d) pontjában írt esetben az az ügyész is nyomozhat, aki az ügy elbírálására illetékes bíróság mellett

mûködik.”

2. § Az Ut. 49. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg az eddigi a)–i) pont jelölése

b)–j) pontra változik:

(Hatáskörébe tartozik:)

„a) a katonai büntetõeljárásra tartozó ügyek nyomozása,”

3. § (1) Az Ut. a következõ 49/A. §-sal egészül ki.

„49/A. § (1) A parancsnoki nyomozás felügyeletét a Központi Nyomozó Fõügyészség katonai ügyekben illetékes

osztálya látja el, melynek illetékességi területén a nyomozást végzõ parancsnok (vezetõ) állomáshelye van.

Célszerûségi okból az osztály ettõl eltérõ kijelölést indítványozhat.

(2) A parancsnoki nyomozás elrendelésétõl számított egy hónap elteltével, – ha az illetékes parancsnok (vezetõ) a

nyomozást nem fejezte be – a katonai ügyész az iratokat megvizsgálja.

(3) A parancsnoki nyomozást a katonai ügyész magához vonja, ha a tanú különösen védetté nyilvánításának (Be. 97. §),

vagy a büntetõeljárásban résztvevõ személyi védelme elrendelésének [Be. 98. § (1) bekezdés, 98/A. § és

478. § (1) bekezdés] szükségessége merül fel.

(4) A Be. 478. §-a szerinti tanúvédelem iránti kérelemnek helyt adó döntés alapján a katonai ügyész az áthelyezés vagy

vezénylés érdekében haladéktalanul – szükség esetén, rövid úton – megkeresi az erre jogosult elöljárót.”

(2) Az Ut. a következõ 49/B. §-sal egészül ki:

„49/B. § (1) Az illetékes parancsnoknak – mint nyomozó hatóságnak – a katonai büntetõeljárásban hozott határozata,

intézkedése, vagy intézkedésének elmulasztása miatt bejelentett jogorvoslati kérelmeket a katonai ügyész bírálja el.

(2) A katonai vétség miatt tett feljelentést a katonai ügyész az illetékes parancsnoknak (vezetõnek) küldi meg, ha a

feljelentés elutasításáról [Be. 174. § (1) bekezdés] nem rendelkezett, és a büntetõeljárást sem vonta magához.

(3) A katonai vétség miatt tett feljelentés elutasítása, illetve nyomozás megszüntetése esetén, továbbá az

illetékes parancsnok felterjesztésére, – amennyiben a bûncselekmény fegyelmi eljárásban történõ elbírálásának

[Be. 485/A–485/B. §] van helye –, a katonai ügyész erre vonatkozó határozatát közli a fegyelmi eljárásra illetékes

parancsnokkal (vezetõvel).

(4) A katonai vétség miatt a katonai ügyész a büntetõeljárást magához vonhatja, ha azt a terhelt személye vagy a

terheltek nagy száma, a bûncselekmény tárgyi súlya, illetve a bûnügy közfigyelmet felkeltõ jellege indokolja.

(5) A katonai ügyész folytatja a nyomozást a katonai vétség miatt indított bûnügyben akkor, ha:

a) az ügyet az eljárás lefolytatása céljából magához vonta [Be. 28. § (4) bekezdés e) pont];

b) több katona [Btk. 122. § (1) bekezdés] esetén, az egyébként parancsnoki (vezetõi) hatáskörbe tartozó ügyekben a

terheltek illetékes parancsnokának (vezetõjének) nincs közös elöljárója és az elkülönítés nem indokolt;

c) katonával együtt tettesként, társtettesként, közvetett tettesként vagy részesként nem katona terhelt is

megalapozottan gyanúsítható a katonai vétséggel halmazatban elkövetett más bûncselekmény elkövetésével,

és az elkülönítés nem lehetséges [Be. 470. § (2)–(3) bekezdés];

d) a terhelt szolgálati viszonya már megszûnt [Be. 474. § (3) bekezdés].
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(6) Az illetékes parancsnok (vezetõ) a katonai ügyész utasítása szerint, a (4)–(5) bekezdésben foglalt korlátozásokra

tekintet nélkül végezhet egyes nyomozási cselekményeket a Be. 470. §-a szerint katonai büntetõeljárásra tartozó

bûnügyekben.

(7) A katonai ügyész más nyomozó hatóságot is megkereshet egyes nyomozási cselekmények elvégzése céljából.”

(3) Az Ut. a következõ 49/C. §-sal egészül ki:

„49/C. § (1) A katona õrizetbe vételérõl és a vádemelésig elrendelt elõzetes letartóztatásáról parancsnokát (vezetõjét)

írásban, haladéktalanul értesíteni kell.

(2) A katona elõzetes letartóztatásának indítványozása során vizsgálni kell a Be. 480. §-ának (1) bekezdésében írt

szolgálati vagy fegyelmi ok fennállását, illetve ezen különös letartóztatási ok alkalmazásának szükségességét.

(3) A nyomozás során a terhelt katonai dicséreteinek és fenyítésének nyilvántartására szolgáló okmányok másolatát,

valamint a jellemzést (minõsítést) be kell szerezni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott okmányokat, valamint a terhelt bûnügyi kérdõjegyét akkor is be kell szerezni, ha

a feljelentés alapján a nyomozás elrendelése helyett a Be. 485/A–485/B. §-aiban írt fegyelmi eljárásra kerül sor.

(5) Vádemelés esetén – ha a vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabására kerülhet sor – be kell szerezni a vádlott

utolsó 6 havi illetményérõl készített kimutatást és minden olyan okmányt, amely vagyoni helyzetének tisztázására

alkalmas.”

(4) Az Ut. a következõ 49/D. §-sal egészül ki:

„49/D. § (1) A katonai ügyész írásban haladéktalanul tájékoztatja a katona illetékes parancsnokát (vezetõjét) a

feljelentés elutasítása, a katona gyanúsítotti kihallgatása, a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés

elrendelése, a vádemelés elhalasztása [Be. 222. § (2) bekezdés; figyelemmel a Be. 485/C. § (1) és (2) bekezdésére is]

és a nyomozás elvégzése után tett érdemi intézkedés tényérõl.

(2) Amennyiben az illetékes parancsnoknak (vezetõnek) a feljelentés elutasítása vagy a nyomozásnak bûncselekmény

vagy bizonyítottság hiányára alapított megszüntetése miatt az érdemi határozat ellen panaszjoga van, részére a

határozatot kell megküldeni.

(3) A katonai ügyész által folytatott nyomozás esetén, ha a bûnügy más hatósághoz történõ áttételére kerül sor, az

illetékes parancsnokot (vezetõt) a határozat megküldésével értesíteni kell.

(4) A katonai ügyész határozata és intézkedése, illetve ezek elmulasztása ellen bejelentett panaszt a felettes ügyész

bírálja el.”

4. § (1) Az Ut. 55. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Más nyomozó hatóságok tagjainak meghatározott feladatra és idõtartamra történõ igénybevételét [Be. 28. §

(5) bekezdés] a fõügyész a Legfõbb Ügyészség illetékes fõosztályán keresztül kezdeményezi a legfõbb ügyésznél.”

(2) Az Ut. 55. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A nyomozó ügyészség az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvényben szabályozott módon és keretek között

más hatóságokkal együttmûködik.”

5. § Az Ut. 71. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„71. § Az olyan cselekmény tekintetében, amelyre nézve az országgyûlési képviselõnek az országgyûlési képviselõk

jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. §-a, továbbá az alkotmánybírónak az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi

CLI. törvény 14. §-ának (1)–(2) bekezdése szerinti mentelmi joga nem függeszthetõ fel, az ügyész a feljelentést

elutasítja, illetõleg a nyomozást megszünteti és határozatát a Legfõbb Ügyészségre felterjeszti.”

6. § Az Ut. 89. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az utasítás, továbbá az ügyészségek illetékességi területérõl szóló 21/2011. (XII. 20.) LÜ utasítás 4. §-a

(7)–(8) bekezdésének alkalmazásában a közlekedés körében elkövetett bûncselekménynek kell tekinteni:

a gondatlanságból elkövetett emberölést [Btk. 166. § (4) bekezdés], a gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértést

[Btk. 170. § (7) bekezdés], a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést (Btk. 171. §), a segítségnyújtás

elmulasztását (Btk. 172. §), a közérdekû üzem mûködésének megzavarását (Btk. 260. §), ha e bûncselekményeket a

közlekedés rendjét, biztonságát sértõ, illetve veszélyeztetõ magatartással követték el.”
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7. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba és 2012. február 1-jén hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ut. 11. §-ának (2) bekezdése és a 89. §-ának (1)–(3) bekezdése.

(3) Az utasítás rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítása
az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól

Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 29. cikkének (1)–(2) bekezdése alapján az ügyészség részére az

ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvényben (a továbbiakban: Ütv.), valamint más törvényekben megállapított büntetõjogon

kívüli közérdekvédelmi feladat- és hatáskörök hatékony ellátása érdekében az Ütv. 8. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján – figyelemmel az Ütv. 2. §-ának (2) bekezdésére – a következõ utasítást adom ki:

I. Fejezet
Alapvetõ rendelkezések

Az ügyész közérdekvédelmi tevékenységének eszközei, terjedelme

1. § Az ügyész közérdekvédelmi tevékenysége keretében törvényben meghatározott esetekben és módon

a) peres és nemperes eljárást, valamint törvényben szabályozott egyéb eljárást indít és kezdeményez, illetve

azokban részt vesz,

b) a tudomására jutott jogsértés vagy jogsértõ mulasztás esetén ellenõrzi a hatósági jogkört gyakorló, illetve a

bíróságon kívüli más jogalkalmazó szervek bíróság által felül nem vizsgált jogerõs vagy végrehajtható egyedi

döntéseinek, valamint hatósági intézkedéseinek és eljárásának törvényességét,

c) törvényben meghatározott szervezetek és szervek eljárása, döntései és mûködése felett törvényességi

ellenõrzést gyakorol,

d) közremûködik abban, hogy az igazságszolgáltatás elérhetõ legyen azok számára is, akik jogaik érvényesítésére

vagy védelmére fogyatékosságuknál, koruknál, helyzetüknél fogva, vagy bármely más okból nem képesek,

valamint

e) közremûködik abban, hogy a jogszabályokat a bírósági eljárásban helyesen alkalmazzák, ezzel összefüggésben

részt vesz a joggyakorlat továbbfejlesztésében és az egységes ítélkezési gyakorlat biztosításában.

2. § (1) Az ügyészség törvényben rögzített közérdekvédelmi feladatainak ellátása során kizárólag azt vizsgálja, hogy a

hatáskörébe tartozó szerv (szervezet) eljárása, mûködése, illetve döntése törvényes-e. Törvényellenesnek tekintendõ

az olyan magatartás (tevékenység vagy mulasztás), döntés vagy intézkedés, amely ellentétben áll az Alaptörvénnyel,

a jogszabállyal, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelezõ jogi aktusával, az

Alkotmánybíróság határozatával, a Kúria jogegységi határozatával, a közjogi szervezetszabályozó eszközzel, továbbá a

jogszabályi keretek között kiadott belsõ normával (például alapszabály).

(2) Az ügyész a törvényesség helyreállítása érdekében a közérdek sérelmével járó súlyos törvénysértés esetén lép fel.

(3) A törvényellenesség fennállásának megállapításához szükséges jogértelmezés során az Alaptörvény R. cikkének

(3) bekezdésében és 28. cikkében foglaltakra figyelemmel kell lenni.

(4) Valamely döntés célszerûségi, szakmai és gazdaságossági vizsgálata – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – nem

tartozik az ügyészség hatáskörébe.

(5) Ha a döntés jogszabályban biztosított mérlegelési jogkörön alapul, az ügyészség azt vizsgálhatja, hogy a döntés

meghozatala a jogszabályban meghatározott mérlegelési szempontok figyelembevételével, okszerûen történt-e.
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(6) Ha az ügyész törvényességi ellenõrzése alá tartozó törvénysértõ döntés vagy mulasztás kiskorú vagy

cselekvõképtelen, illetve korlátozottan cselekvõképes nagykorú személy jogait, kötelezettségeit hátrányosan érinti és

a törvény az ügyésznek mérlegelési jogot biztosít arra, hogy tesz-e, vagy milyen tartalommal tesz intézkedést, akkor az

ügyésznek e személyek érdekeinek elsõdlegességét szem elõtt tartva kell eljárnia.

(7) Az olyan hatósági intézkedés törvényességét, amelyet a hatóság nem írásban tett, az ügyész az intézkedésrõl készült

vagy azzal összefüggõ más iratok és a rendelkezésre álló egyéb bizonyítási eszközök alapján ítéli meg.

3. § Az Ütv. 1. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – az ügyész a törvényesség

érdekében akkor köteles fellépni, ha a törvénysértés megszüntetésére hivatott szerv az Alaptörvényben, valamint a

jogszabályban vagy a közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott kötelezettsége ellenére a szükséges

intézkedést nem teszi meg, vagy ha a törvénysértésbõl eredõ jogsérelem elhárítása érdekében azonnali ügyészi

intézkedésre van szükség. Azonnali ügyészi intézkedést igényel különösen az emberi életet vagy egészséget

veszélyeztetõ helyzet felszámolása vagy következményeinek mérséklése, illetve ha a késedelem jelentõs vagy

helyrehozhatatlan kárral járna.

Hatáskör és illetékesség

4. § (1) A Legfõbb Ügyészség látja el

a) a legfõbb ügyész törvényekben megállapított közvetlenül gyakorolt hatásköreivel összefüggõ elõkészítõ

feladatokat, továbbá

b) a Kúria elõtti eljárásokkal kapcsolatos közérdekvédelmi feladatokat,

c) azokat a feladatokat, amelyeket a legfõbb ügyész, a legfõbb ügyész helyettes, a fõosztályvezetõ ügyész, vagy az

önálló osztályvezetõ ügyész a Legfõbb Ügyészség hatáskörébe von.

(2) A fellebbviteli fõügyészség a Polgári Perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, jogorvoslati eljárással

kapcsolatos tevékenységet lát el. A Legfõbb Ügyészség a fellebbviteli fõügyészséget más közérdekvédelmi feladatra is

kijelölheti.

(3) A megyei fõügyészség, illetve a Fõvárosi Fõügyészség (a továbbiakban együtt: fõügyészség) látja el az (1) és

(2) bekezdésben felsorolt eseteken kívül a közérdekvédelmi feladatokat.

(4) A legfõbb ügyész vagy a fõügyész rendelkezhet úgy, hogy a közérdekvédelmi feladatokat vagy azok egy részét a

fõügyészség, illetve a helyi ügyészség látja el. A Fõvárosi Fõügyészségen a fõügyészségi osztályok, illetve a Budapesti

Közérdekvédelmi Ügyészség közötti feladatmegosztásról a fõügyészség szervezeti és mûködési szabályzatában kell

rendelkezni.

(5) Ha a közérdekvédelmi feladat ellátása több fõügyészséget érint, akkor a fõügyészek megállapodása irányadó a

feladatellátást illetõen. Megegyezés hiányában a Legfõbb Ügyészség dönt.

5. § (1) A közérdekvédelmi tevékenység hatálya alá tartozó szervekkel, szervezetekkel kapcsolatos eljárásra általában az az

ügyészség illetékes, amelynek területén a szerv (szervezet) székhelye van. Pest megye területén mûködõ szerv

(szervezet) tekintetében – a mûködés-felügyeleti ügyek kivételével – a Pest Megyei Fõügyészség rendelkezik

illetékességgel akkor is, ha a szerv (szervezet) székhelye a fõvárosban van.

(2) A közigazgatási területbeosztástól eltérõ illetékességi területen mûködõ közigazgatási szervek tekintetében

(pl. környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatóság) – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az a fõügyészség

illetékes, amelynek területét az ügy leginkább érinti. Vita esetén az illetékes fõügyészséget a Legfõbb Ügyészség

jelöli ki.

(3) A 31. § szerinti esetkörben az eljáró szerv székhelye szerinti ügyészség az illetékes.

(4) Ha az ügyészi fellépést megelõzõen felhívás kiadására került sor, a peres vagy nemperes eljárást a felhívással élõ

ügyész kezdeményezi. Ettõl a legfõbb ügyész, valamint illetékességi területén a fõügyész egyedi vagy általános

rendelkezése eltérhet.

(5) Ha a közérdekvédelmi tevékenység során illetékességi területen kívüli személyes ügyészi eljárás (pl. szemle,

iratbetekintés) szükségessége merül fel, elsõsorban az illetékes ügyészséget kell megkeresni. Az illetékes ügyészség a

megkeresést a megkeresõ ügyészség által megadott határidõben teljesíti. Halaszthatatlan vagy indokolt esetben az

ügyészség illetékességi területén kívül is eljárhat, errõl az eljárás szerint illetékes ügyészséget tájékoztatni kell.
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(6) Ha a bíróság az olyan ügyet, amelyben az ügyész részt vesz, más bírósághoz teszi át, illetve kijelölés folytán más bíróság

jár el, a további részvételre az utóbbi bíróság elõtt eljáró ügyészség illetékes. Ha az ügy jellege, különösen a tényállás

összetettsége, a jogi megítélés bonyolultsága indokolja, az érintett ügyészségek szakági vezetõinek megállapodása

alapján az áttétel vagy kijelölés a korábban eljáró ügyészség illetékességét nem érinti.

(7) Az ügyész a tevékenységével érintett személlyel, szervvel, vagy annak képviselõjével közvetlenül tarthat kapcsolatot

akkor is, ha e személyek vagy szervek lakhelye, tartózkodási helye vagy székhelye az ügyészség mûködési területén

kívül van.

6. § A Legfõbb Ügyészség és a fõügyészség az alárendelt ügyészség hatáskörében és illetékességi területén eljárhat, vagy

eljárásra más alárendelt ügyészséget jelölhet ki. A kijelölés történhet általános jelleggel, ügyek egy csoportjára

vonatkozóan, vagy egyedi ügyben.

7. § Ha az ügyész más ügyészség hatáskörébe, vagy illetékességébe tartozó közérdekvédelmi intézkedés

szükségességérõl szerez tudomást, hatásköre és illetékessége keretei között az intézkedés megalapozásához

szükséges adatokat, iratokat beszerzi és azokat álláspontjának kifejtésével – a szolgálati út betartásával – az

intézkedésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ ügyészséghez továbbítja.

Az ügyész kizárása

8. § (1) A közérdekvédelmi ügy intézésében nem vehet részt az az ügyész aki, vagy akinek a hozzátartozója

a) az ügyész intézkedése iránti kérelmet elõterjesztette,

b) az ügyészi intézkedés vagy annak elmaradása következtében jogot szerezne vagy kötelezettségétõl részben vagy

egészben mentesülne,

c) az ügyész tevékenységével érintett eljárásban részt vett, részt vesz vagy az eljárásban való részvételét elrendelték,

d) az ügyész tevékenységével érintett döntés meghozatalában részt vett vagy a döntés meghozatalára önállóan,

vagy a testület tagjaként jogosult, vagy köteles lett volna,

e) az ügyész tevékenységével érintett jogi személynek, jogi személyiség nélküli szervezetnek tagja, vagy

tisztségviselõje, az ezen jogviszonyának megszûnésétõl számított két évig.

(2) A közérdekvédelmi ügy intézésében ügyészként nem vehet részt az, akinek, vagy aki hozzátartozójának – a

nyilvánosan mûködõ részvénytársaságot kivéve – közvetlenül, vagy közvetve tulajdoni részesedése van az

(1) bekezdéssel érintett jogi személyben, jogi személyiség nélküli szervezetben, a tulajdoni részesedés megszûnésétõl

számított két évig.

(3) Hatósági eljárást érintõ közérdekvédelmi ügy intézésében nem vehet részt ügyészként az, aki a döntést hozó

közigazgatási szerv dolgozója volt, a közszolgálati jogviszonya megszûnését követõ két évig, vagy aki az ügyben mint

bíró, vagy hatósági közvetítõ járt el.

(4) Az egyéb közérdekvédelmi ügy intézésében nem járhat el az sem, aki az ügyben mint bíró, bírósági titkár vagy

közvetítõ vagy jogvitát intézõ szerv tagja eljárt.

(5) A közérdekvédelmi ügy intézésében nem vehet részt az az ügyész, akitõl az ügy tárgyilagos elbírálása egyébként

bármely okból nem várható el.

(6) Az ügyben nem járhat el azon ügyészi szervhez beosztott ügyész, amelynek vezetõje – a legfõbb ügyészt kivéve – az

(1)–(5) bekezdések szerint kizárt az ügy intézésébõl.

(7) E § alkalmazásában hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, élettársa, az örökbefogadó és a

nevelõszülõ, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a jegyes és az élettárs, a házastárs

egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa és élettársa.

(8) Az ügyész köteles az ügyészség vezetõjének, az ügyészség vezetõje a felettes ügyészségnek bejelenteni, ha vele

szemben kizárási ok áll fenn, vagy erre a kérelmezõ hivatkozik.

(9) Az ügyész kizárása tárgyában az ügyészség vezetõje, az ügyészség kizárása tárgyában a felettes ügyészség dönt.

Az ügyész kizárása esetén az eljárásra más ügyészt, az ügyészség kizárása esetén más ügyészséget kell kijelölni.

A Legfõbb Ügyészség szervezeti egységének vezetõjével szemben fennálló kizárási ok esetén az (1)–(7) bekezdés

megfelelõ alkalmazásával a szolgálati felettes dönt.
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Együttmûködési kötelezettség

9. § (1) A közérdekvédelmi tevékenységet ellátó ügyész együttmûködik a büntetõjogi szakág ügyészeivel. A birtokába jutott,

a büntetõjogi szakágat érintõ információkat haladéktalanul továbbítja, a büntetõjogi szakágtól kapott jelzés alapján

az indokoltnak látszó intézkedést megteszi.

(2) Ha az ügyész olyan törvénysértést észlel, amellyel kapcsolatban másik szakágnak intézkednie kellene, az illetékes

szakág részére – a 26. § (2) bekezdésében foglalt esetkör kivételével – a tényállás rövid összefoglalását is tartalmazó

feljegyzést készít.

Az alárendelt ügyészség irányítása

10. § A felettes ügyészség irányítja és ellenõrzi az alárendelt ügyészségek közérdekvédelmi tevékenységét. Ennek

módszerei különösen:

a) az alárendelt ügyészségek által felterjesztett intézkedések észrevételezése, szükség esetén az ügyészi intézkedések

elõzetes felülvizsgálata,

b) a közérdekvédelmi tevékenységet segítõ szakmai konzultációk,

c) írásbeli tájékoztatások, állásfoglalások és iránymutatások,

d) a konkrét ügyekben adott utasítások,

e) hivatali munkaértekezletek,

f) a közérdekvédelmi munkát végzõ ügyészek felettes ügyészséghez történõ kirendelése,

g) az alárendelt ügyészség közérdekvédelmi tevékenységének idõközönkénti vizsgálata (szakági és célvizsgálatok).

11. § A fõosztályvezetõ ügyész, illetve osztályvezetõ ügyész (a továbbiakban együtt: fõosztályvezetõ ügyész) körlevelének

eltérõ rendelkezése hiányában a felettes ügyészséghez fel kell terjeszteni a benyújtással egyidejûleg az

eljárás-kezdeményezés – ideértve a peres és nemperes, továbbá a jogorvoslati eljárást is –, a felhívás, továbbá a

felhívás eredménytelensége esetén az eljárás megszüntetésérõl szóló értesítés és a fellépés mellõzésének okairól

készített feljegyzés, valamint a fellépés alapján indult eljárásban hozott érdemi döntés egy példányát.

Hivatalos feljegyzés

12. § Hivatalos feljegyzést vagy elektronikus másolatot kell készíteni azokról az ügyészi házi irat részét nem képezõ idegen

iratban fellelhetõ adatokról, amelyek fénymásolása az ésszerû takarékosságra figyelemmel nem indokolt, és

amelyeken az érdemi döntés alapszik, vagy amelyekre az ügyésznek eljárása során szüksége lehet.

A közös szabályoktól eltérõ rendelkezések

13. § A IV–VIII. Fejezet szerinti közérdekvédelmi tevékenység során a I–III. Fejezetben foglaltakat az adott tevékenységet

szabályozó Fejezet rendelkezéseiben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

II. Fejezet
A törvénysértések feltárása

Az ügyészi vizsgálat

14. § Az ügyész – törvény eltérõ rendelkezése hiányában – intézkedésének megalapozása érdekében egyedi ügyben

hivatalból vizsgálatot folytat, ha a tudomására jutott adat, vagy más körülmény megalapozottan súlyos

törvénysértésre utal. A gyermek- és ifjúságvédelmi szakterületen a vizsgálat tartásáról külön utasítás rendelkezik.
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Iratbetekintés

15. § (1) Az ügyész a közérdekvédelmi feladat- és hatásköreinek ellátása során a bíróságok és bíróságon kívüli más

jogalkalmazó szervek eljárásaiban keletkezett iratokba, az általuk vezetett nyilvántartásokba korlátozás nélkül

betekinthet, az iratokból másolatot, a nyilvántartásokból adatszolgáltatást kérhet. Adatok és iratok szolgáltatása

érdekében az ügyész más közhatalmat gyakorló szerveket, gazdálkodó és más szervezeteket megkereshet.

Amennyiben a szerv (szervezet) megkeresése nem vezet eredményre, az ismételt megkeresést – határidõ

megjelölésével – a szerv (szervezet) vezetõjének kell címezni.

(2) A közérdekvédelmi tevékenység során az adatkezelésnek az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló törvényben, az Ütv.-ben, az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kiadásáról,

valamint a közérdekû adatok szolgáltatásáról, továbbá a minõsített adatok védelmére kiadott Biztonsági

Szabályzatáról szóló legfõbb ügyészi utasításokban foglalt szabályait be kell tartani.

Szakértõ igénybevétele

16. § (1) Ha az ügy megítélése szempontjából bizonyítandó jelentõs tény vagy egyéb adat megállapításához különleges

szakértelemre van szükség és a tény (adat) más eszközök – elsõsorban közhiteles nyilvántartás, eljárási irat –

igénybevételével nem állapítható meg, a megalapozott ügyészi intézkedéshez szükséges terjedelemben,

költségkímélõ módon szakértõ vehetõ igénybe. Ennek megtörténte elõtt az ügyész köteles meggyõzõdni arról, hogy

más szakágban, vagy az eljárásban szakértõi vélemény beszerzésére nem került sor.

(2) Ha a szakértõi vélemény beszerzése az ügyészi eljárásban nem mellõzhetõ, úgy az ügyész a szakértõ igénybevételére

irányuló, annak indokait tartalmazó elõterjesztést tesz

a) a helyi és a megyei (fõvárosi) fõügyészségen a fõügyésznek,

b) a fellebbviteli fõügyészségen a fellebbviteli fõügyésznek,

c) a Legfõbb Ügyészségen a fõosztályvezetõ ügyésznek.

(3) A szakértõ igénybevételérõl a (2) bekezdés szerinti elõterjesztés címzettje a szakvéleménnyel igazolható ténynek az

ügy eldöntésére gyakorolt hatására, a várhatóan felmerülõ költségekre, továbbá a kötelezettségvállalásnak a Legfõbb

Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól szóló utasításban meghatározott elõírásaira figyelemmel dönt. Ha a

döntéshozó az elõre várható szakértõi díjra és az egyéb szakértõi költségekre figyelemmel a kötelezettségvállalásra

nem jogosult, az ügy iratait véleményes jelentéssel a kötelezettségvállalásra jogosult felettes ügyészhez terjeszti fel.

(4) Az elõterjesztést, valamint a döntést és annak indokait tartalmazó feljegyzést az ügyészségi házi iratokban el kell

helyezni.

A kérelmek elbírálása

17. § (1) Az ügyész elbírálja a jogszabálysértõ hatósági döntés, intézkedés ellen, mulasztás miatt, valamint a peres és nemperes

eljárásokban való részvétele, illetve más magánjogi intézkedése érdekében hozzá intézett kérelmeket, közérdekû

bejelentéseket, panaszokat, jogsértésre utaló jelzéseket (a továbbiakban együtt: kérelem).

(2) Ha a kérelmezõ írástudatlan, illetve ha idõs kora, testi fogyatékossága miatt, vagy egyéb okból kérelmét nem, vagy

csak nagy nehézséggel tudná írásban benyújtani, továbbá az azonnali intézkedést igénylõ esetekben a szóban

elõadott kérelmet írásban rögzíteni kell, egyszerûbb esetekben feljegyzés formájában, egyébként pedig

jegyzõkönyvben. Mellõzni kell az írásba foglalást, ha a fél kérelme szóbeli jogi tanácsadással, vagy felvilágosítással

elintézhetõ.

(3) A kérelmet beérkezését követõen haladéktalanul meg kell vizsgálni annak megállapítása érdekében, hogy szükség

van-e azonnali ügyészi intézkedésre. Amennyiben a kérelem, vagy ahhoz kapcsolódó más adatok alapján azonnali

ügyészi intézkedés szükségessége merül fel, az ügyész köteles az iratok beszerzése és a kérelem elbírálása iránt

haladéktalanul intézkedni.

18. § (1) A nem ügyészi hatáskörbe, valamint a más ügyészség hatáskörébe vagy illetékességébe tartozó kérelmet 8 napon

belül a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ szervhez, illetve az eljárásra jogosult ügyészséghez (ügyészségi
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szervezeti egységhez) kell áttenni, illetve felterjeszteni. Azonnali ügyészi intézkedés szükségessége esetén az áttétel

(felterjesztés) iránt haladéktalanul intézkedni kell.

(2) Az áttételrõl (felterjesztésrõl) a kérelmezõt tájékoztatni kell. Az áttett (felterjesztett) kérelemrõl a házi iraton rövid

feljegyzést kell készíteni vagy a kérelem fénymásolt példányát kell az iratok között elhelyezni.

19. § (1) A kérelem érdemi elbírálásához – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – be kell szerezni az ügyre vonatkozó adatokat és

iratokat. Ezek beszerzése iránt a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon belül kell intézkedni. A felettes ügyészség

az iratokat (adatokat) vagy közvetlenül, vagy a kérelem egyidejû megküldése mellett az illetékes ügyészség útján

szerzi be.

(2) Mellõzhetõ az iratok (adatok) beszerzése, ha a kérelembõl, illetve a mellékelt iratokból a kérelem nyilvánvaló

alaptalansága vagy az kétséget kizáróan megállapítható, hogy a kérelem érdemi elbírálása az Ütv. 5. §-ának

(4) bekezdése alapján mellõzhetõ.

(3) Az Ütv. 5. §-a (4) bekezdésének alkalmazása során a kérelem akkor tekintendõ határidõn túl érkezettnek, ha az ügyészi

intézkedés lehetõségét jogszabály kizárólag az idõmúlásra tekintettel zárja ki és az elõírt határidõ eltelt.

20. § (1) Az iratokat a Legfõbb Ügyészségre véleményes jelentéssel kell felterjeszteni, ha

a) a felterjesztett iratok között nincs olyan határozat vagy ügyészségi állásfoglalás, amely a kérelem elbírálásához

szükséges tényállást és az irányadó jogszabályok rendelkezéseit egyaránt tartalmazza;

b) a fõügyészség nyilatkozni kíván a kérelmezõ egyes állításaira, illetõleg érveire; vagy

c) a Legfõbb Ügyészség utasítást ad az iratok véleményes jelentéssel történõ felterjesztésére.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben elegendõ, ha a fõügyészség a részére megküldött kérelemre vonatkozóan

tesz érdemi észrevételt, erre azonban a felterjesztésben utalni kell.

21. § Ha az iratok (adatok) beszerzésén túlmenõen a tényállás további tisztázása válik szükségessé, az ügyész ennek

érdekében a kérelmezõt, az ellenérdekû felet, továbbá azt, akirõl feltehetõ, hogy az üggyel kapcsolatban érdemleges

felvilágosítást tud adni, meghallgathatja. A címzettet a meghallgatásról szóló értesítésben figyelmeztetni kell arra,

hogy megjelenése nem kötelezõ, távolmaradása esetén az ügyészség a kérelmet a rendelkezésre álló bizonyítékok

alapján bírálja el, illetve – ha a meghallgatás a kérelem tartalmának tisztázására vagy jogi tájékoztatás adására

irányult – az ügyet lezártnak tekinti. A meghallgatáson megjelent személyt tájékoztatni kell arról, hogy nem köteles

nyilatkozni és figyelmeztetni kell a hamis vád és a hatóság félrevezetése jogkövetkezményére. A meghallgatásról

jegyzõkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni.

22. § A kérelmet az iratok hiánytalan beérkezésétõl – ha iratbeszerzés nem szükséges, a kérelem megérkezésétõl – számított

30 napon belül kell elbírálni. Ha a kérelem elbírálása a megérkezésétõl számított 30 napon belül nem lehetséges, errõl

a kérelmezõt írásban tájékoztatni kell.

23. § (1) Ha az ügyész a kérelmet alaposnak tartja, megteszi a törvénysértés orvoslását célzó intézkedését, amelyrõl a

kérelmezõt tájékoztatja. Fellépés esetén az ügyész eljárást kezdeményezõ iratát a tájékoztatáshoz kell mellékelni.

Az önkéntes teljesítésre irányuló felhívás esetén a tájékoztatás ennek tényére terjed ki, az indokok részletezése nélkül.

(2) Ha törvény alapján a törvénysértés megállapítása esetén az ügyészi intézkedés megtételét vagy annak mellõzését

illetõen az ügyészt mérlegelési jog illeti meg, és a törvénysértés ellenére az ügyész intézkedést nem tesz, errõl – az

indok megjelölésével – a kérelmezõt állásfoglalásában tájékoztatja.

(3) Ha az ügyész a kérelmet alaptalannak minõsíti, errõl a kérelmezõt állásfoglalásában – az indokok közlése mellett –

tájékoztatja. A kérelmet elutasító ügyészi állásfoglalásban tájékoztatni kell a kérelmezõt arról is, hogy

a) az elutasítás kézhezvételétõl számított 8 napon belül felülvizsgálat végett a felettes ügyészséghez fordulhat

(a továbbiakban: felülvizsgálati kérelem),

b) a felülvizsgálati kérelmet a sérelmezett állásfoglalást hozó ügyészségen kell elõterjeszteni.

(4) Nincs helye felülvizsgálati kérelemnek, ha a kérelem érdemi elbírálását az ügyész az Ütv. 5. §-ának (4) bekezdése

alapján mellõzte, valamint a felettes ügyésznek a felülvizsgálati kérelmet elbíráló állásfoglalása ellen. A kérelmezõt

errõl tájékoztatni kell.

(5) A felülvizsgálati kérelmet – annak beérkezését követõ 15 napon belül – a sérelmezett állásfoglalás kiadmányozója

– szükség esetén a tényállás további tisztázásával – megvizsgálja abból a szempontból, hogy szükséges-e az

állásfoglalás megváltoztatása. Ha az állásfoglalás módosítása a felülvizsgálati kérelemben foglaltakkal érdemben
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egyezõen indokolt, állásfoglalását módosítja, a szükséges intézkedést megteszi, és errõl a kérelmezõt tájékoztatja. Ha a

felülvizsgálat alapján az állásfoglalás módosítása nem indokolt – ideértve az elkésettséget is –, a felülvizsgálati

kérelmet a felettes ügyészséghez terjeszti fel elbírálásra.

(6) A felettes ügyészség a felülvizsgálati kérelemrõl a beérkezését követõ 30 napon belül dönt. Ha az ügy 30 napon belül

nem bírálható el, errõl a kérelmezõt tájékoztatni kell.

(7) A felülvizsgálati kérelem megalapozottsága esetén a kérelmezõt tájékoztatni kell a felettes ügyészség által megtett

intézkedésrõl, megalapozatlansága esetén pedig – az indokok kifejtésével – a felülvizsgálati kérelem elutasításáról.

Utóbbi esetben a tájékoztatásnak tartalmaznia kell, hogy további felülvizsgálati kérelem az ügyben nem nyújtható be.

(8) A (2) bekezdés szerinti esetben a (3)–(7) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy az ügyészi

állásfoglalás elleni felülvizsgálati kérelem elbírálására a felettes ügyész jogosult.

(9) A (8) bekezdés alkalmazásában felettes ügyészen a felettes ügyészség ügyészét kell érteni.

24. § Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül

helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló törvény szerinti közérdekû bejelentés és

panasz intézésénél a hivatkozott törvény elõírásai szerint kell eljárni a 17–23. §-ban foglaltak megfelelõ alkalmazásával.

III. Fejezet
Bírósági eljárás kezdeményezésén kívüli ügyészi intézkedések

Más szerv eljárása kezdeményezésének közös szabályai

25. § (1) Az ügyész a jogszabályban megállapított feltételek fennállása esetén – a rendelkezésre álló adatok egyidejû

megküldésével – büntetõ, fegyelmi, szabálysértési, illetve hatósági eljárást kezdeményez.

(2) Ha az (1) bekezdésben írt eljárás azért nem kezdeményezhetõ, mert az eljárás kezdeményezésére nyitva álló határidõ

eltelt, vagy az eljárás kezdeményezését külön jogszabály kizárja, vagy meghatározott személy kizárólagos

hatáskörébe utalja, az ügyész indokolt esetben az eljárás lefolytatására illetékes szervet megállapításairól és az

eljárás-kezdeményezés akadályáról értesíti. Az eljárás kezdeményezésének mellõzésérõl és ennek okáról az iratok

között feljegyzést kell elhelyezni.

(3) Az eljárást kezdeményezõ iratnak – a büntetõeljárás kezdeményezésérõl szóló feljegyzés kivételével – tartalmaznia

kell azt is, hogy a címzett szerv az érdemi határozatát – az eljárásra irányadó ügyintézési határidõn belül – az

ügyészségnek az Ütv. 5. §-ának (1) bekezdése alapján köteles megküldeni.

(4) Ha a címzett a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, errõl az ügyész a felettes, ennek hiányában a

felügyeleti szervet tájékoztatja.

Büntetõeljárás kezdeményezése

26. § (1) Ha az ügyész által észlelt jogsértés vagy jogszabálysértõ mulasztás bûncselekmény gyanúját kelti, az ügyész

feljegyzést készít az illetékes büntetõjogi szakági ügyész részére. A feljegyzés a bûncselekmény gyanújára utaló

cselekmény megállapított tényállását és a rendelkezésre álló bizonyítékokat is tartalmazza.

(2) Nem szükséges feljegyzés készítése akkor, ha a közérdekvédelmi szakághoz benyújtott beadvány a büntetõjogi

szakághoz áttételre kerül.

Fegyelmi eljárás kezdeményezése

27. § (1) Ha az ügyész által észlelt jogsértés vagy jogszabálysértõ mulasztás fegyelmi felelõsségrevonást alapozhat meg, az

ügyész a fegyelmi jogkör gyakorlójánál fegyelmi eljárást kezdeményez.

(2) A fegyelmi eljárás kezdeményezésérõl szóló iratnak a 25. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

a) a fegyelmi vétséget megállapító jogszabály felhívását,

b) az ügyész indítványát az eljárás megindítására,
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c) a kezdeményezéstõl elkülönített indokolást, amely magában foglalja a megállapított tényállást, az annak

alátámasztására szolgáló bizonyítékokat, továbbá az indítvány jogi indokait.

(3) Ha a rendelkezésre álló adatok ezt lehetõvé teszik, az iratban a fegyelmi jogkör gyakorlójának megnevezését és a

jogellenes magatartást elkövetõ személy nevét és beosztását is fel kell tüntetni.

Szabálysértési eljárás kezdeményezése

28. § (1) Ha a jogsértés vagy jogszabálysértõ mulasztás szabálysértést valósít meg, az ügyész a szabálysértési eljárás

lefolytatására illetékes szervnél szabálysértési eljárást kezdeményez.

(2) A szabálysértési eljárás kezdeményezésérõl szóló iratnak a 25. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell:

a) a szabálysértési eljárásra illetékes szerv megnevezését,

b) a szabálysértés megjelölését az azt megállapító jogszabály felhívásával,

c) ügyészi kezdeményezést az eljárás megindítására,

d) a kezdeményezéstõl elkülönített indokolást, amely magában foglalja a megállapított tényállást, az annak

alátámasztására szolgáló bizonyítékokat, továbbá az indítvány jogi indokait.

(3) Ha a rendelkezésre álló adatok ezt lehetõvé teszik, az iratban a szabálysértés elkövetõjének nevét és az eljárás

lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyi adatait is fel kell tüntetni.

Hatósági eljárás kezdeményezése

29. § (1) Hatósági eljárás kezdeményezésének van helye, ha az ügyész által észlelt, valamely magánszemély, jogi személy, vagy

jogi személyiség nélküli szervezet cselekvése vagy mulasztása következtében megvalósult jogszabálysértés miatt

közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása indokolt.

(2) A hatósági eljárás kezdeményezésérõl szóló iratnak a 25. § (3) bekezdésén kívül tartalmaznia kell a megállapított

tényállást, az eljárás kezdeményezésére okot adó jogszabály megjelölését, az ügyészi kezdeményezés tényét,

valamint a rendelkezésre álló bizonyítékokat.

(3) Ha a rendelkezésre álló adatok ezt lehetõvé teszik, az iratban a jogszabálysértés elkövetõjének nevét és az eljárás

lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges személyi adatait is fel kell tüntetni.

Ügyészi jelzés

30. § Az Ütv.-ben meghatározott körben benyújtandó jelzésnek a 32. § (1) bekezdésének a)–d) és h) pontjában foglaltakat

kell tartalmaznia. A címzett szervtõl a jelzéssel kapcsolatos álláspontjáról szóló tájékoztatást akkor lehet kérni, ha az

ügyész álláspontja szerint a címzett szerv gyakorlata ügyészi fellépéshez vezethet.

Ügyészi jóváhagyás

31. § (1) Törvény alapján ügyészi jóváhagyáshoz kötött kényszerintézkedés, adatigénylés vagy egyéb eljárási cselekmény

jóváhagyását akkor kell megtagadni, ha

a) a rendelkezésre álló adatok alapján az eljárás megindítására nem volt, vagy folytatására az eljárás jelenlegi

szakaszában nincs már ok,

b) alkalmazásának jogszabályi feltételei hiányoznak.

(2) A jóváhagyás megtagadásával egyidejûleg – amennyiben szükséges és lehetséges – a jogszabálysértés orvoslása iránt

is intézkedni kell.

(3) Az ügyészi jóváhagyásra a helyi ügyészség illetékes. A fõügyész ezt az intézkedést a fõügyészség hatáskörébe

vonhatja.
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Az ügyészi felhívás

32. § (1) A fellépést megelõzõ, az Ütv. 26. §-ának (3) bekezdése szerinti ügyészi felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a címzett szerv vagy szervezet megnevezését,

b) a kifogásolt döntés, intézkedés, szabályzati rendelkezés (a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: döntés)

ügyszámát (számozását), keltét, a döntés, vagy kifogásolt részének tömör tartalmi összefoglalását, a döntést hozó

szerv megnevezését,

c) a törvénysértést megvalósító tényállást és annak kifejtését, hogy a jogszabálysértés miben nyilvánul meg,

d) a törvénysértés megszüntetésére, a megszüntetés módjára és határidejére vonatkozó indítványt,

e) a törvénysértõ döntés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó esetleges indítványt, tájékoztatást a

végrehajtás felfüggesztésére és az ügyészség értesítésére vonatkozó kötelezettségrõl,

f) tájékoztatást arról, hogy a törvénysértés orvoslásáról, továbbá ha a címzett szerv vagy szervezet a felhívással nem

ért egyet, ennek indokairól az ügyészt a megadott határidõben értesíteni kell,

g) azt a tájékoztatást, hogy ha a címzett az ügyész által megadott határidõn belül a felhívásban foglaltaknak nem

tesz eleget, vagy a felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, az ügyész 30 napon belül (testületi döntést igénylõ

esetben a testületi ülés idõpontjától számított 30 napon belül) a döntés ellen, illetve a jogsértés megszüntetése

iránt törvényben meghatározattak szerint felléphet,

h) a kiadmányozó elérhetõségét, ha a felhívás kiadmányozója és ügyintézõje nem azonos, az ügyintézõ nevét, és az

ügyintézõ elérhetõségét is.

(2) Ha a törvénysértés mulasztásban nyilvánul meg, a felhívásnak az (1) bekezdés a), c), d) és f)–h) pontjaiban foglaltakat

kell tartalmaznia.

(3) A közigazgatási hatósági döntés érdemére kiható törvénysértés megszüntetése érdekében benyújtott felhívásban a

legfeljebb 60 napon belüli határidõt – ha jogszabályi akadálya nincs – a törvénysértés megszüntetésére kell kitûzni.

(4) Ha a törvénysértõ döntést testületi szerv hozta, az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat értelemszerûen alkalmazni kell

azzal, hogy a testületi döntés lehetõség szerinti 60 napon belüli meghozatalát kell indítványozni.

(5) Felhívás kiadása esetén a törvénysértés orvoslására adott határidõ idõtartamának megállapításakor elsõdlegesen a

törvénysértés súlyosságát, továbbá a törvényesség helyreállításának reális idõigényét kell figyelembe venni.

33. § (1) Ha törvény alapján az ügyész a törvényesség helyreállítása érdekében történõ fellépését megelõzõen felhívás

kibocsátására jogosult, annak alkalmazásáról vagy mellõzésérõl az ügy összes körülményeit, valamint a törvénysértést

elkövetõ hasonló ügyben tanúsított korábbi magatartását mérlegelve aszerint dönt, hogy valószínûsíthetõen melyik

megoldás vezet elõbb a törvénysértés megszüntetéséhez.

(2) A felhívás eredménytelensége esetén a fellépés mellõzésének okairól a kérelmezõt tájékoztatni kell; kérelmezõ

hiányában pedig feljegyzést kell készíteni.

IV. Fejezet
A peres és a nemperes eljárásokban való ügyészi részvétel

Illetékesség

34. § (1) Ha a legfõbb ügyész egyedi vagy általános rendelkezése másként nem rendelkezik, a magánjogi tevékenységet az a

fõügyészség, illetve az a helyi ügyészség látja el, amelyik az illetékes bíróság területén mûködik. Az Ítélõtáblához

tartozó ügyekben az Ítélõtábla illetékességi területén mûködõ fellebbviteli fõügyészség jár el.

(2) A Legfõbb Ügyészség bármely bíróságnál, a fõügyészség pedig a fõügyészség illetékességi területén lévõ bármely

városi (kerületi) bíróságnál eljárhat.

(3) A megyei, fõvárosi fõügyész (a továbbiakban együtt: fõügyész) úgy is rendelkezhet, hogy a területén mûködõ bármely

városi (kerületi) bíróságnál részben vagy egészben a fõügyészség látja el a magánjogi tevékenységet.
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Az iratok megtekintése

35. § Az ügyész azokat az adatokat és iratokat, amelyeket közvetlenül is megtekinthet, teljes terjedelmében tanulmányozhatja

az eljárás megindítására való tudomásszerzés céljából is.

Perelhárító ügyészi intézkedések

36. § (1) A keresetindítást megelõzõen az ellenérdekû felet (feleket) – amennyiben az ügy jellege ezt indokolttá, illetve

lehetõvé teszi – fel kell hívni az önkéntes teljesítésre annak közlésével, hogy az ügyész egyéb jogköre esetleges

gyakorlásának ez nem akadálya.

(2) Ha az eljárás célját nem veszélyezteti, és nem jár az eljárás-kezdeményezési határidõ elmulasztásával, nincs akadálya

annak, hogy az ügyész a perelõkészítés keretében az ellenérdekû féllel (felekkel) az eljárás megindítása elõtt

egyeztessen, és tájékoztassa eljárás-indítási szándékáról, valamint annak okairól.

(3) A (2) bekezdés szerinti egyeztetés során, valamint a tájékoztatásból ki kell tûnnie annak, hogy az abban foglaltak az

ügyész álláspontját tükrözik, amely az ellenérdekû félre (felekre) nem kötelezõ.

A bírósági beadvány tartalma

37. § Abban az eljárásban, amelyet az ügyész törvény alapján indít, vagy ellene indítanak, amelyben fellép, perbe lép vagy

beavatkozik, a bírósághoz intézett beadványban a speciális perbeli jogalany megjelölésére az „ügyész” kifejezést kell

alkalmazni. Emellett kell – zárójelben – feltüntetni az adott eljárási szakaszban eljáró ügyészi szervet és annak

székhelyét, telefon- és faxszámát, valamint e-mail címét, továbbá – amennyiben van – az anyagi jogi jogosultat és azt a

bankszámlaszámot, ahová a megítélt követelést utalni kell. A beadványban hivatkozni kell az Ütv. 2. §-ának

(2) bekezdésére, 8. §-ának (3) bekezdésére, ezen utasítás 34. §-ának (1) bekezdésére, valamint az attól való eltérés

esetén az eltérést megalapozó rendelkezésre.

A keresetindítás esetei

38. § (1) Az ügyész keresetet indíthat, ha jogszabály erre kizárólag vagy más jogosult mellett feljogosítja.

(2) Más személy javára akkor indokolt a keresetindítás, ha személyi körülményei vagy más ok miatt az alapvetõ jogait

érintõ pert maga nem tudja megindítani, vagy igényének érvényesítése nagyobb nehézségbe ütközik. Az ügyész az

eset összes körülményeit és a helyi viszonyokat is mérlegelve bírálja el, hogy a keresetindítás törvényi feltételei

fennállnak-e. A keresetindítás keresetlevélben nem szereplõ okait, valamint a keresetindítás mellõzésének okát

– feltéve, hogy ez az iratból nem derül ki – az ügyészségi házi iratokban fel kell jegyezni.

39. § (1) Szerzõdés semmisségének megállapítása iránt az ügyész a semmis szerzõdéssel a közérdekben okozott sérelem

megszüntetése érdekében indíthat keresetet, melynek alapjául a társadalom egészének vagy csoportjának sérelme

szolgálhat. E körben értékelni kell a jogsértés súlyát, jellegét, vagyoni és nem vagyoni következményeit.

(2) Nem akadálya a keresetindításnak a jogellenes szerzõdésben kikötött szolgáltatások és ellenszolgáltatások idõközbeni

teljesítése, valamint az sem, hogy a szerzõdõ felek érdeksérelme nem állapítható meg.

(3) Nem indokolt a keresetindítás, ha az érvénytelenség jogkövetkezményeinek a levonása más közérdeknek a

szerzõdéssel okozott sérelemnél aránytalanul nagyobb sérelmét idézheti elõ.

40. § Uzsorás szerzõdés esetén a szerzõdés semmisségének megállapítása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek

alkalmazása iránt az ügyész keresetet indíthat. Az ügyész akkor is élhet a keresetindítás jogával, ha nem indult

büntetõeljárás, vagy a büntetõjogi felelõsség megállapítására bármely okból nem került sor.

41. § (1) Az állam javára marasztalás iránti keresetindítás indoka különösen, ha az ügyész olyan ügyrõl szerez tudomást,

amelyben az állam javára marasztalás törvényi feltételei megvannak, de

a) a felek bírósági eljárást nem kezdeményeztek,

b) az ügyben a bíróság eljárt ugyan, de az állam javára marasztalás iránti ügyészi indítványra nem került sor.
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(2) A keresetindítást megelõzõen mérlegelni kell, hogy az ügy jellegére, társadalmi összefüggéseire, a jogsértõ

magatartás felróhatóságának súlyára, valamint a jogsértõ személyi és vagyoni viszonyaira tekintettel indokolt-e a

keresetindítás.

42. § (1) Nem indíthat az ügyész keresetet olyan jog iránt, amelyet csak jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet

érvényesíthet, továbbá a keresetindítási jognak az anyagi jogszabályokban meghatározott korlátaira is figyelemmel

kell lennie.

(2) Nem indítható kereset olyan esetben sem, amikor az igény más eljárás útján, egyszerûbben érvényesíthetõ.

A perbeli fellépés, a perbe való belépés, a beavatkozás

43. § (1) Az ügyész jogosult a polgári perben, annak bármely szakában fellépni, ha a perbeli részvételét megalapozó

körülmények a per folyamán állnak be.

(2) Ha a fellépés törvényes feltételeinek fennállásáról a bíróság értesíti az ügyészt, az ügyész a fellépést csak kivételesen és

kellõen indokolt esetben mellõzze.

(3) Az ügyész a más által indított perbe – amennyiben a per megindítására külön jogszabály alapján jogosult lett volna – a

felperes pertársaként perbe léphet. Ennek lehetõségérõl az ügyész elsõsorban a fél kérelme, illetõleg a bíróság

értesítése alapján szerez tudomást.

(4) Az ügyész a mások között folyamatban lévõ perbe a fél pernyertességének elõmozdítása érdekében önállóan

beavatkozhat, vagy perbehívottként beavatkozóként csatlakozhat, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak.

Az ügyész, mint alperes

44. § Ha a keresetet a polgári perrendtartás vagy külön törvény alapján az ügyész ellen indítják meg, az esetleges mulasztás

következményeinek megelõzése érdekében már a kitûzött tárgyalási határnap elõtt írásban nyilatkozni kell a

keresetre, elõadva a védekezés alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, jogszabályra – és esetlegesen bírói

gyakorlatra – történõ hivatkozással. Nem ellenezheti az ügyész a kereseti kérelem teljesítését, ha annak jogosságáról

– jogalapjáról és összegszerûségérõl – meggyõzõdött.

Az ügyész perbeli jogállása

45. § (1) Az ügyészt abban a perben, amelyet külön jogszabály alapján indít, vagy ellene indítanak, a féllel azonos jogok illetik.

(2) Egyéb esetben indított perben, valamint a perbeli fellépés nyomán az ügyészt megilletik mindazok a jogok, amelyek a

felet megilletik, azonban egyezséget nem köthet, jogról lemondó, illetve jogot elismerõ nyilatkozatot nem tehet.

A felek rendelkezési jogának tiszteletben tartása

46. § (1) Ha valamely percselekményhez a felek kölcsönös megegyezésére, közös kérelmére vagy az alperes hozzájárulására

van szükség, az ügyész hozzájáruló nyilatkozatát csak közérdekbõl, vagy más személy törvényes érdekének védelme

céljából tagadhatja meg. Ugyanilyen okból emelheti fel a felperes keresetét, illetõleg az alperes viszontkeresetét.

(2) Ha a felek a jogvitát egyezséggel kívánják befejezni, az egyezség jóváhagyását az ügyész csak akkor ellenezheti, ha az

egyezség nem felel meg a jogszabályoknak. Ennek elbírálásánál azonban tekintettel kell lenni arra is, hogy a felek

jogaikról, vagy annak egy részérõl lemondhatnak az egyezségben.

Az ügyész részvétele a nemperes eljárásban

47. § Az ügyész nemperes eljárásban akkor vehet részt, illetve egyéb bírósági eljárást akkor kezdeményezhet, ha

a) arra külön jogszabály feljogosítja,
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b) valamely jog a jogszabály értelmében nemcsak személyesen érvényesíthetõ, és fennállnak a 38. § (2) bekezdésében

megjelölt körülmények.

48. § (1) Az ügyész a nemperes eljárásban hozott határozatok közül azokkal szemben, amelyeket részére kézbesíteni vagy vele

jogszabály alapján közölni kell, jogorvoslattal élhet.

(2) Jogorvoslattal élhet az ügyész akkor is, ha az eljárásban nem vett részt, illetve, ha a határozatot az ügyésszel nem kell

közölni, de az ügyészt ez a jog külön jogszabály alapján megilleti.

(3) Az ügyész az (1) bekezdés szerinti esetben a határozatnak vele történt közlésétõl számított határidõben, a (2) bekezdés

szerinti esetben a felekre irányadó határidõben élhet jogorvoslattal.

49. § A nemperes eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a végrehajtási eljárásban azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az

ügyész a végrehajtó törvénysértõ intézkedése ellen, illetõleg intézkedésének elmulasztása esetén végrehajtási

kifogást terjeszthet elõ a végrehajtást foganatosító bírósághoz. Az ügyész a végrehajtási kifogást a végrehajtó

intézkedésétõl számított 6 hónapon belül bármikor elõterjesztheti.

50. § Az ügyész nemperes eljárásbeli részvételére egyebekben ezen Utasításnak a polgári peres eljárásra vonatkozó

rendelkezései értelemszerûen irányadók.

Jogorvoslatok

51. § (1) A másodfokú bíróság elõtt eljáró ügyész írásban vagy a tárgyaláson szóban nyilatkozik arról, hogy a fellebbezést

visszavonja, fenntartja, kiegészíti vagy módosítja. Amennyiben az írásbeli nyilatkozat megtételére az ügyész részére

megküldött bírósági iratok birtokában kerül sor, azt a bíróság által kitûzött határidõben, ennek hiányában – lehetõleg

– a bírósági iratok beérkezésétõl számított 15 napon belül kell megtenni.

(2) Az ügyészi fellebbezés bejelentésével egyidejûleg annak egy példányát az ügyészségi iratokkal együtt a fellebbezési

bíróság elõtt eljáró ügyészséghez (fõügyészséghez, fellebbviteli fõügyészséghez, illetve Legfõbb Ügyészséghez) kell

felterjeszteni. Ha az ügyész a fellebbezési határidõ eltelte után észleli, hogy csatlakozó fellebbezés benyújtása

indokolt, a fellebbezési bíróság elõtt eljáró ügyészséghez haladéktalanul (soron kívül) elõterjesztést tesz.

Az ügyészségi iratok felterjesztése mellõzhetõ, ha azok csak a bírósági iratokban is rendelkezésre álló adatokat

tartalmazzák.

(3) Amennyiben a bíróság a jogerõs határozatát a fellebbezést korábban bejelentõ ügyészségnek kézbesíti, úgy azt

8 napon belül a másodfokon eljárt bíróság szintjén mûködõ ügyészséghez fel kell terjeszteni.

(4) Az ellenérdekû fél által benyújtott, de nem a nyilatkozattételre jogosult ügyészségnek kézbesített jogorvoslati

kérelmet és a másodfokú bíróság által nyilatkozattételre felhívó végzést haladéktalanul (telefax, elektronikus út) kell

továbbítani, az iratokat egyidejûleg kell felterjeszteni.

(5) Valamennyi ügyészi részvétellel befejezett ügyben hozott jogerõs bírósági határozat egy példányát (másodfokon

jogerõs határozat esetén az elsõ fokú határozatot is) a kézhezvételtõl számított 8 napon belül a felettes ügyészség

útján fel kell terjeszteni a Legfõbb Ügyészség Közérdekvédelmi Fõosztályára. Az ítélõtáblán jogerõs határozatok

tekintetében a Legfõbb Ügyészségre való felterjesztést a fellebbviteli fõügyészség teljesíti.

52. § Az eljárásban részt nem vett ügyészt a perújítási kérelem elõterjesztésére való jogosultság – a felek rendelkezésére álló

határidõben – akkor illeti meg, ha a perbeli részvételét egyébként a törvény szerint megalapozó körülmények

fennállnak.

53. § (1) A fellebbviteli fõügyészség, illetõleg a fõügyészség a felülvizsgálati kérelemnek az illetékes bírósághoz való

benyújtásával egyidejûleg a felülvizsgálati kérelem egy példányát és az ügyészi házi iratokat felterjeszti a Legfõbb

Ügyészségre.

(2) A Legfõbb Ügyészség nyilatkozik a felülvizsgálati kérelem fenntartásáról vagy visszavonásáról.

(3) Az ellenérdekû fél által elõterjesztett, de nem a nyilatkozattételre jogosult ügyészségnek kézbesített felülvizsgálati

kérelmet és a Kúria által nyilatkozattételre felhívó végzést haladéktalanul (telefax, elektronikus út) kell továbbítani, az

iratokat egyidejûleg kell felterjeszteni.

(4) A Kúriának a felülvizsgálati kérelmet elbíráló tárgyalásán a Legfõbb Ügyészség ügyésze jár el.
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54. § Az ügyész által a bírósághoz benyújtott keresetlevél és más beadványok elõterjesztésére, alaki és tartalmi kellékeire, a

bírósági tárgyalásra, az azon való részvételre, a rendes és rendkívüli perorvoslatokra egyebekben a tárgykört

szabályozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

Jogegységi eljárás kezdeményezése, a legfõbb ügyész véleménye a Kúria elõtti eljárásban

55. § (1) A fellebbviteli fõügyészség, illetõleg a fõügyészség elõterjesztést tehet jogegységi eljárásnak a legfõbb ügyész általi

kezdeményezésére, ha

a) az elvi kérdés olyan eljárásban merül fel, amelynek megindítására, vagy az abban való részvételre az ügyészt külön

jogszabály feljogosítja, és

b) a jogegységi határozat meghozatala a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat

biztosítása érdekében szükséges.

(2) A jogegységi eljárást kezdeményezõ indítvány tervezetét a Legfõbb Ügyészség készíti el.

(3) Az Ütv. alapján a Kúria elõtti eljárásban a legfõbb ügyész által kifejthetõ vagy kifejtendõ szakmai vélemény tervezetét a

Legfõbb Ügyészség készíti el.

V. Fejezet
A jogi személy mûködése törvényességének ellenõrzése

A törvényességi ellenõrzés hatálya és eszközei

56. § (1) Az ügyész külön törvényben meghatározottak szerint ellenõrzi a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkezõ szervezet (a továbbiakban: jogi személy) mûködését. Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az ügyész

ellenõrzi, hogy a jogi személy belsõ (önkormányzati) szabályzatai megfelelnek-e a jogszabályoknak, illetve a jogi

személy magasabb szintû szabályzatainak, továbbá, hogy a jogi személy szerveinek mûködése, döntései

megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítõ okiratának (alapszabály, alapító okirat stb.) és a belsõ szabályzatainak.

(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a mûködés ellenõrzése nem terjed ki a jogi személy gazdálkodására,

döntéseinek célszerûségi, szakmai (pl. sportszakmai) szempontú ellenõrzésére, illetve olyan ügyekre, melyekben

egyébként bíróság vagy más hatóság eljárásának van helye.

(3) Az ügyész a jogi személy mûködésének ellenõrzését hivatalból, a hivatalosan tudomására jutott tények, adatok

alapján elrendelt vizsgálat keretében végzi. A hivatalos tudomásszerzés alapja lehet különösen állampolgári

bejelentés, hatóságok és egyéb szervezetek megkeresése, más ügyészségi eljárásokban felmerült információ, az

érintett jogi személy nyilvántartásba vételi iratai és adatai.

(4) A vizsgálat elrendelése akkor indokolt, ha az ügyész tudomására jutott tények, adatok alapján alappal lehet

következtetni arra, hogy a jogi személy törvényes mûködését akadályozó, illetve veszélyeztetõ jogsértés áll fenn.

(5) Ügyészi vizsgálatot kezdeményezõ kérelem, illetve megkeresés esetén az ügyész megvizsgálja a kérelemben

foglaltakat és dönt az érintett jogi személy mûködése törvényességének vizsgálatáról, vagy a kezdeményezés

elutasításáról. A döntésrõl tájékoztatja a kérelmet benyújtó, vagy a megkeresést küldõ személyt vagy szervezetet

(e § alkalmazásában együtt: kérelmezõ). A döntés a kérelem elbírálásának minõsül.

(6) Ha a vizsgálatot az ügyész kérelem vagy megkeresés alapján folytatja le, a vizsgálat eredményérõl is értesíti a

kérelmezõt, melyre a (5) bekezdés szerinti tájékoztatásban utalni kell.

Az ügyész közremûködésével végzett törvényességi ellenõrzés

57. § (1) Ha a jogi személy mûködésének törvényessége felett nem az ügyész, hanem más szerv, vagy szervezet gyakorol

törvényességi felügyeletet (ellenõrzést), de az ügyész – törvényben rögzített feltételek alapján – az arra jogosultnál

törvényben meghatározott eljárást kezdeményezhet, az eljárásra annak az ügyésznek van illetékessége, amelyik

mûködési területén a jogi személy székhelye található.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az Ütv. 26. §-a szerinti felhívás nem bocsátható ki. Az ügyész a külön törvény szerinti

eljárás megindítására irányuló beadványának elõkészítése során köteles összegyûjteni az eljárás megindításához
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szükséges adatokat, azonban a jogi személy képviselõjének meghallgatására, a jogi személytõl iratok beszerzésére

csak abban az esetben kerülhet sor, ha az ügyész intézkedése iránti kérelmet a jogi személy terjesztette elõ.

(3) Ha a törvényességi ellenõrzést (felügyeletet) ellátó szerv (szervezet) bejelentés vagy hivatalos észlelése alapján

hivatalból is eljárhat, és az arra egyébként jogosult ügyész a jogszabálysértést megalapozó adatok ellenére

célszerûségi okból nem kíván az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtani, a tudomására jutott

jogszabálysértést bejelentés formájában hozhatja a törvényességi ellenõrzést (felügyeletet) gyakorló tudomására.

A bejelentéshez csatolni lehet az ügyészhez érkezett kérelmet, ha az ellen a kérelmezõ annak ellenére nem emel

kifogást, hogy ennek lehetõségérõl az ügyész elõzetesen tájékoztatta.

(4) Ha a jogi személy mûködésének törvényessége felett nem az ügyészség gyakorol törvényességi ellenõrzést és az

ügyész az eljárásra egyébként jogosult szerv (szervezet) eljárásának megindítására irányuló kérelem benyújtására sem

jogosult, az ügyész a tudomására jutott jogsértést bejelentés formájában közli a törvényességi ellenõrzés (felügyelet)

gyakorlójával. Ilyen esetben a nyilvános adatok beszerzésén túl további iratok, adatok beszerzésének, személyek

meghallgatásának nincs helye. A bejelentéshez csatolni lehet az ügyészhez érkezett kérelmet, ha az ellen a kérelmezõ

annak ellenére nem emel kifogást, hogy ennek lehetõségérõl az ügyész elõzetesen tájékoztatta.

A részben ügyész által gyakorolt törvényességi ellenõrzés

58. § (1) Ha a jogi személy (pl. a közhasznú jogállású nonprofit gazdasági társaság) mûködésének törvényessége felett részben

az ügyész gyakorol ellenõrzést, de a törvénysértés következményeit más szerv (szervezet) eljárásában kell levonni,

a törvényességi ellenõrzés ellátására az 56. §-ban foglaltakat, az eljárásra jogosult eljárásnak elõkészítésére és

megindítására a 57. § (2)–(3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni, azzal, hogy az 57. § (2) bekezdésének

elsõ mondatában foglaltak nem irányadók. A felhívás elutasítását követõen további egyeztetésnek, tájékoztatásnak

nincs helye.

(2) Ha a törvényességi ellenõrzést ellátó ügyész felhívásával az ellenõrzött szervezet nem ért egyet, vagy a felhívásra nem

nyilatkozik, vagy nem bírálja el és az ügyész a törvénysértésre tekintettel más szerv (szervezet) eljárásának

kezdeményezése mellett dönt, akkor az eljárás kezdeményezésére akkor is illetékes, ha az érintett szerv (szervezet)

székhelye, mûködési területe az ügyész illetékességi területén kívül esik.

(3) Ha a törvényességi ellenõrzése során az ügyész olyan jogsértést észlel, amely alapján más szerv (szervezet) jogosult

törvényességi ellenõrzési (felügyeleti) eljárást folytatni, akkor az ügyész az 57. § szerint jár el.

VI. Fejezet
A szabálysértési ügyekkel kapcsolatos ügyészi feladatok

Ügyészi felhívás

59. § (1) Az ügyész a szabálysértési eljárásban tapasztalt törvénysértõ intézkedés vagy mulasztás, valamint a törvénysértõ

határozat miatt az eljáró szabálysértési hatóságot hívja fel a törvénysértés kiküszöbölésére.

(2) Az ügyész a felhívás eredménytelensége miatt a bírósághoz intézett indítványában a szabálysértési hatóság

felhívásban foglaltak teljesítésére kötelezését, a törvénysértõ szabálysértési határozat megváltoztatását, vagy

hatályon kívül helyezését indítványozhatja. Az ügyész indítványa megküldésével egyidejûleg értesíti a szabálysértési

hatóságot is.

(3) Az ügyész az eredménytelen felhívás miatt a bírósághoz benyújtott indítványát – a szükséges házi iratok másolatával –

haladéktalanul felterjeszti a felettes ügyészséghez. A felterjesztett iratok tartalma alapján a felettes ügyészség 8 napon

belül utasíthatja az ügyészt az indítvány visszavonására vagy módosítására.

Az elõvezetés

60. § (1) Az elõvezetést elrendelõ határozat felülvizsgálatát az ügyész soron kívül – 48 órán belül – a teljes ügyirat

tanulmányozásával végzi el. Ha az elõvezetés törvényi feltételei hiányoznak, az ügyész határozatot hoz az elõvezetési

határozat hatályon kívül helyezésérõl.
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(2) Ha a felülvizsgálat során az ügyész megállapítja, hogy az ügy érdemében hozott jogerõs határozat törvénysértõ, az

elõvezetést elrendelõ határozat hatályon kívül helyezése mellett intézkedhet a szabálysértési eljárás törvényességi

ellenõrzése érdekében az iratok beszerzése iránt.

(3) Amíg az elõvezetést elrendelõ határozatba való elektronikus betekintésre nincs mód, az ügyész az elõvezetés

felülvizsgálatát hagyományos módon – papír alapon – is elvégezheti.

Panasz

61. § (1) Az ügyész a szabálysértési hatóság által megküldött iratok alapján 8 napon belül elbírálja a szabálysértési törvényben

meghatározott intézkedések ellen benyújtott panaszt.

(2) Az ügyész a megalapozatlan, vagy elkésett panasz elutasításáról a panaszost és a szabálysértési hatóságot átiratban

tájékoztatja. A határozat hatályon kívül helyezésérõl hozott döntését indokolással ellátott határozatba foglalja,

amelyet a szabálysértési hatóságnak és mindazoknak megküld, akikkel a panasz alapjául szolgáló határozatot

korábban közölték.

(3) Ha a panaszt közvetlenül az ügyésznél terjesztik elõ, azt haladéktalanul meg kell küldeni a szabálysértési hatóságnak

abból a célból, hogy élhessen a panasz saját hatáskörben való orvoslása jogával. Egyidejûleg fel kell hívni a

szabálysértési hatóságot, hogy ha a panasznak nem kíván helyt adni, azt az ügyre vonatkozó iratokkal és esetleges

észrevételeivel együtt 3 napon belül az ügyésznek köteles megküldeni.

(4) Ha az elkésettség okából elutasított panasz alapos, az ügyész felhívással élhet a szabálysértési hatósághoz a

törvénysértés orvoslása érdekében.

(5) A 60. §-ban, valamint az e §-ban foglalt ügyészi intézkedésekre a helyi ügyészség illetékes. A fõügyész az intézkedést a

fõügyészség hatáskörébe vonhatja.

Eljárást megszüntetõ határozat

62. § (1) A szabálysértési hatóság által a törvényben meghatározott esetekben kötelezõen megküldött eljárást megszüntetõ

határozatot az ügyész haladéktalanul felülvizsgálja, és ha azzal szemben törvényességi szempontból aggály nem

merül fel, a határozatot irattárba helyezi.

(2) Ha az eljárás megszüntetését az ügyész jogszabálysértõnek tartja, úgy intézkedik a szabálysértési ügy iratainak

beszerzése iránt.

Az iratok felülvizsgálata alapján – a döntés érdemére kiható jogszabálysértés esetén – felhívással él a szabálysértési

hatósághoz. Ha felhívásra nincs szükség, az ügy iratait visszaküldi a szabálysértési hatóságnak.

Perújítás

63. § Az ügyész – a büntetõjogi szakág állásfoglalásának ismeretében – akkor terjeszti elõ a perújítási kérelmet, ha a bíróság

szabálysértési eljárásban bûncselekményt bírált el szabálysértésként. A perújítás kezdeményezésérõl a felettes

ügyészséget a kérelem és a házi iratok felterjesztésével egyidejûleg értesíteni kell. A felettes ügyész a felterjesztett

iratok tartalma alapján 8 napon belül utasíthatja az ügyészt a perújítási kérelem módosítására, vagy – a büntetõjogi

szakági felettes ügyész véleménye alapján – annak visszavonására.

Szabálysértési eljárási jogsegély

64. § A szabálysértési ügyben kezdeményezett eljárási jogsegély a Legfõbb Ügyészség hatáskörébe tartozik. A jogsegély

iránti kérelmet haladéktalanul a Legfõbb Ügyészségre kell felterjeszteni.
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VII. Fejezet
A megbízhatósági vizsgálatokkal kapcsolatos ügyészi feladatok

A kijelölt ügyész

65. § (1) A megbízhatósági vizsgálatokkal kapcsolatos ügyészi feladatokat a legfõbb ügyész által kijelölt fõügyészségek látják

el, a kijelölésben meghatározott illetékességi területen. A Legfõbb Ügyészségen a fõügyészségek e tevékenységével

kapcsolatos felettes ügyészi feladatokat a legfõbb ügyész által kijelölt ügyész látja el.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ügyekben eljáró fõügyészségi ügyész kijelölésérõl és helyettesítésérõl illetékességi

területén a fõügyész gondoskodik.

(3) Tevékenysége ellátásához az ügyésznek rendelkeznie kell az ügyészség biztonsági vezetõje által kiállított, a

felhasználni kívánt adat minõsítési szintjének megfelelõ személyi biztonsági tanúsítvánnyal, titoktartási nyilatkozattal,

valamint a rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve által adott, a megbízhatósági

vizsgálatra vonatkozó felhasználói engedéllyel.

A megbízhatósági vizsgálat elrendelésével kapcsolatos ügyészi tevékenység

66. § A megbízhatósági vizsgálat elrendelésének jóváhagyását vagy a jóváhagyás megtagadását az elrendelõ határozatra

kell felvezetni. A jóváhagyás megtagadását – a határozaton vagy külön iratban – indokolni kell.

A megbízhatósági vizsgálatot befejezõ határozattal kapcsolatos ügyészi tevékenység

67. § (1) A megbízhatósági vizsgálatot befejezõ határozat megküldésére elõírt határidõt megtartottnak kell tekinteni, ha a

határozatot a vizsgálat befejezésérõl az érintettnek szóló tájékoztatás törvényes határidõn belüli kiadását követõen

késedelem nélkül küldik meg. A vizsgálatot befejezõ határozat törvényességi vizsgálata során szükség szerint

haladéktalanul be kell szerezni az eljárás iratait.

(2) Ha az ügyész új határozat hozatalára utasítja a megbízhatósági vizsgálatot befejezõ határozatot hozó szervet, az errõl

szóló határozatban elõ kell írni a törvénysértõ határozat hatályon kívül helyezését és iránymutatást kell adni a

törvénysértés orvoslására.

(3) Fegyelmi eljárást az ellen kell kezdeményezni, aki a végrehajtási terv által kijelölt kereteken túlterjeszkedik.

VIII. Fejezet
A környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatos ügyészi feladatok

A kijelölt ügyész

68. § A fõügyészségeken a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ügyészi feladatokat a kijelölt ügyész

(a továbbiakban e Fejezet alkalmazásában: ügyész) végzi. A környezetvédelmi tevékenység folyamatosságáról az

ügyész távolléte vagy akadályoztatása esetére is gondoskodni kell.

A környezetvédelmi tevékenység hatálya

69. § (1) Az ügyészi környezetvédelmi tevékenység kiterjed a környezet védelmérõl szóló törvény hatálya alá tartozó, valamint

a külön törvényekben szabályozott környezetvédelmi részterületekre is.

(2) E Fejezet rendelkezéseit az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló törvényben szabályozott ügyészi tevékenységre is

alkalmazni kell.
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Együttmûködés

70. § Az ügyész eljárása során szükség és lehetõség szerint együttmûködik a környezetvédelmi és természetvédelmi

társadalmi szervezetekkel a fellépés összehangolása céljából.

IX. Fejezet
Záró rendelkezések

Hatályba léptetõ rendelkezés

71. § Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

72. § (1) A hatálybalépéskor folyamatban lévõ közérdekvédelmi ügyekben a továbbiakban ezen Utasításban foglaltak szerint

kell eljárni.

(2) Ahol az Utasítás helyi ügyészségrõl, vagy városi bíróságról tesz említést azon 2013. január 1-jétõl járási ügyészséget

vagy járási szintû ügyészséget, illetve járásbíróságot kell érteni.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

73. § (1) Hatályát veszti

a) az ügyészi törvényességi felügyeletrõl szóló 13/1994. (ÜK. 12.) LÜ utasítás,

b) az ügyészi magánjogi tevékenységrõl szóló 7/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás.

(2) Az általános felügyeleti és polgári jogi ügyészi tevékenység idõszerû feladatairól szóló 3001/1990. Legf. Ü. h. körlevelet

visszavonom.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész 4/2012. (I. 6.) LÜ utasítása
az ügyészségi alkalmazottak jogállásával kapcsolatos egyes kérdésekrõl

A legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény

végrehajtása érdekében, figyelemmel a törvény 157. §-ára, valamint az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §-ának

(3) bekezdésére – az ügyészségi alkalmazottak érdek-képviseleti szerveinek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa

véleményének figyelembe vételével, a 11. §-ban, a 17. § (2) bekezdésében és a 28. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket

illetõen az érdek-képviseleti szervek egyetértésével – a következõ utasítást adom ki:

BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

1. § Az utasítás hatálya kiterjed az ügyészség által foglalkoztatott ügyészségi alkalmazottak ügyészségi szolgálati

viszonyára.
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2. § (1) Tisztviselõi munkakör különösen:

a) az ügyészségi megbízott,

b) az ügyészségi kezelõirodát vezetõ, valamint az egyszemélyes kezelõiroda teljes tevékenységét egyedül ellátó

ügyészségi alkalmazott,

c) az informatikus,

d) a statisztikus,

e) a bûnügyi technikus,

f) a könyvtáros,

g) a mûszaki ügyintézõ,

h) a gazdasági ügyintézõ, ideértve a pénzügyi, az adóügyi, a társadalombiztosítási, a költségvetési ügyintézõ, a

bérelszámoló, a számviteli ügyintézõ,

i) a belsõ ellenõr,

j) a személyügyi, a továbbképzési ügyintézõ,

k) a nemzetközi ügyintézõ,

l) a fordító,

m) az irattáros,

n) a gépjármû ügyintézõ,

o) az asszisztens, a személyi asszisztens,

p) a titkárnõ,

q) a minõsített irat kezelõ,

r) a létesítmény üzemeltetõ, a gondnok,

s) a recepciós,

t) a munkabiztonsági- és tûzvédelmi referens

munkaköre.

(2) Írnoki munkakör különösen:

a) a beosztott irodai alkalmazott, valamint

b) a gépíró, szövegszerkesztõ

munkaköre.

(3) Összetett munkakör esetén az ügyészségi alkalmazott tevékenységét a munkaideje nagyobb részét kitevõ

feladatainak jellege alapján kell minõsíteni.

(4) Egyes tisztviselõi, írnoki munkakörök betöltésének jogszabályban nem említett feltételeit legfõbb ügyészi utasítás

határozza meg.

3. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója eltérõ rendelkezés hiányában:

a) a legfõbb ügyész: a legfõbb ügyész helyettes, a fõosztályvezetõ ügyész, a legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ, a

fõosztályi szervezetbe nem tartozó legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyész és osztályvezetõ, az Országos

Kriminológiai Intézet (a továbbiakban: OKRI) igazgatója, a fellebbviteli fõügyész, a fõügyész és a közvetlenül hozzá

beosztott ügyészségi alkalmazott,

b) a legfõbb ügyész helyettes: a közvetlenül hozzá beosztott ügyészségi alkalmazott,

c) az OKRI igazgatója: az OKRI ügyészségi alkalmazottai,

d) a fõosztályvezetõ ügyész, a legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ, a fõosztályi szervezetbe nem tartozó legfõbb

ügyészségi osztályvezetõ ügyész és osztályvezetõ: a vezetése alá tartozó fõosztálynak, osztálynak az ügyészségi

alkalmazottai,

e) a fellebbviteli fõügyész: a vezetése alá tartozó fellebbviteli fõügyészség ügyészségi alkalmazottai,

f) a fõügyész: a vezetése, illetve irányítása alá tartozó ügyészségek ügyészségi alkalmazottai

tekintetében.

(2) A legfõbb ügyész jogkörébe tartozik:

a) a legfõbb ügyész helyettest kivéve az együttalkalmazási tilalom alóli felmentés,

b) a mérlegelést igénylõ cím adományozása,

c) a kiegészítõ pótlék megállapítása,

d) a képzettségi pótlék megállapítása,

e) az idegennyelv-ismereti pótlék megállapítása,

f) a szakmai fõtanácsadó, szakmai tanácsadó kinevezés,
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g) a kisebb helyi ügyészségi irodavezetõ részére az illetményalap tíz százalékát meghaladó mértékû vezetõi pótlék

megállapítása,

h) a kiemelt és a nagyobb helyi ügyészség irodavezetõje, továbbá a nagyobb fõügyészség kivételével a fõügyészség,

a fellebbviteli fõügyészség, valamint az OKRI irodavezetõje részére az illetményalap tizenöt százalékát meghaladó

mértékû vezetõi pótlék megállapítása,

i) a Legfõbb Ügyészség és a nagyobb fõügyészség kivételével az osztályvezetõ részére az illetményalap harminc

százalékát meghaladó mértékû vezetõi pótlék megállapítása,

j) állami kitüntetés adományozásának kezdeményezése,

k) nemzetbiztonsági ellenõrzés kezdeményezése.

4. § (1) A legfõbb ügyészségi alkalmazott, az OKRI igazgatója, a fellebbviteli fõügyész és a fõügyész esetében a Legfõbb

Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya, más ügyészségi alkalmazott esetében a munkáltatói

jogkör gyakorlója, illetve a nevében eljáró ügyészségi alkalmazott

a) szerzi be a jelölttõl

aa) pályázaton kívül betöltendõ állásnál a kinevezés feltételeit igazoló okiratokat,

ab) pályázat esetében a pályázat kellékei közé nem tartozó, a kinevezés feltételeit igazoló okiratokat,

ac) a besorolás szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõt igazoló okiratokat,

b) szerzi be a jelölttõl a legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi

életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 11. §-a (4) bekezdésének a)–f) pontjára, illetve az

Üjt. 122. §-a (3) bekezdésének a)–b) pontjára vonatkozó hatósági bizonyítványt,

c) hívja fel a pályázót a hiány pótlására,

d) kezdeményezi a pályaalkalmassági vizsgálatot, illetve a munkaköri alkalmasság vizsgálatát,

e) keresi meg az ügyészi tanácsot vagy az ügyészségi alkalmazottak tanácsát, illetve az Üjt. 20. §-ában

meghatározott ügyészségi vezetõt a hatáskörükbe tartozó személyügyi kérdésekben való véleménynyilvánítási

joguk gyakorlása érdekében.

(2) Amennyiben a személyügyi döntés nem tartozik a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe, az (1) bekezdésben

említett okiratokat a döntésre jogosulthoz történõ elõterjesztéséhez csatolja.

(3) A pályaalkalmassági vizsgálatot a munkáltatói jogkör gyakorlója helyett a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási

Fõosztály is kezdeményezheti, ha azt fontos ok szükségessé teszi. Ilyen esetben biztosítani kell azonban, hogy a

vizsgálat eredményét a munkáltatói jogkör gyakorlója kinevezési javaslatának megtétele elõtt megismerhesse.

AZ ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSE, A VEZETÕK KINEVEZÉSE

5. § (1) Az ügyészségi alkalmazottak kinevezésének jogkörét a következõ, vezetõi munkakört betöltõ ügyészségi

alkalmazottak gyakorolják:

a) a legfõbb ügyész nevezi ki: a legfõbb ügyész helyettes kivételével az ügyészeket, ideértve a magasabb vezetõ

állású és vezetõ állású ügyészeket, a magasabb vezetõ állású tisztviselõket, a Legfõbb Ügyészség vezetõ állású

tisztviselõit az irodavezetõk kivételével; az OKRI kutatóit, segédmunkatársait, vezetõ állású tisztviselõit az

irodavezetõk kivételével; az alügyészeket, fogalmazókat, ügyészségi megbízottakat, továbbá a Nemzetközi és

Európai Ügyek Fõosztályán szolgálatot teljesítõ ügyészségi alkalmazottakat, valamint a közvetlenül hozzá

beosztott ügyészségi alkalmazottakat;

b) a legfõbb ügyész helyettes nevezi ki: a közvetlenül hozzá beosztott, az a) pontban nem említett tisztviselõt,

írnokot és fizikai alkalmazottat;

c) az OKRI igazgatója nevezi ki: az OKRI-nak az a) pontban nem említett ügyészségi alkalmazottait;

d) a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályának vezetõje – a munkáltatói jogkör

gyakorlójának egyetértésével – nevezi ki: az a) pontban nem említett legfõbb ügyészségi tisztviselõket, ideértve

az irodavezetõket, írnokokat és fizikai alkalmazottakat;

e) a fellebbviteli fõügyész nevezi ki: a vezetése alá tartozó, az a) pontban nem említett tisztviselõket, ideértve a

vezetõ állású tisztviselõket, írnokokat és fizikai alkalmazottakat;

f) a fõügyész nevezi ki: a vezetése és irányítása alá tartozó ügyészségek a) pontban nem említett tisztviselõit,

ideértve a vezetõ állású tisztviselõket, írnokokat és fizikai alkalmazottakat.
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(2) A Fõvárosi Fõügyészség alá rendelt helyi ügyészséghez az ügyész, az alügyész, a fogalmazó és az ügyészségi

megbízott kinevezése – a vezetõ állású ügyész, a Budapesti Nyomozó Ügyészség és a Budapesti Közérdekvédelmi

Ügyészség esetében az ügyész, az alügyész és az ügyészségi megbízott kivételével – az ügyészség konkrét

megnevezése nélkül, változó szolgálati helyre történik. A szolgálati helyet a fõvárosi fõügyész jelöli ki.

(3) A (2) bekezdésben nem említett helyi ügyészséghez a vezetõ állású ügyész kivételével az ügyész, az alügyész és az

ügyészségi megbízott kinevezése (kinevezés módosítása) a legfõbb ügyész elõzetes egyetértésével változó,

ugyanazon fõügyészség irányítása alá tartozó szolgálati helyre is szólhat. A szolgálati helyet a fõügyész jelöli ki.

6. § (1) Az ügyészségi alkalmazott kinevezési okiratának tartalmaznia kell:

a) a munkáltató megnevezését és az ügyészségi alkalmazott nevét, továbbá az ügyészségi szolgálati viszony

szempontjából lényeges adatait,

b) a kinevezés idõpontját,

c) a munkakört (a munkaköri elnevezést),

d) a szolgálati helyet, illetõleg változó szolgálati hely esetén e kikötést,

e) határozott idejû ügyészségi szolgálati viszony idõtartamát naptárilag vagy más alkalmas módon, továbbá ha az

idõtartam meghatározása nem naptárilag történt, a szolgálati viszony várható idõtartamát,

f) részmunkaidõs foglalkoztatás esetén a munkaidõt,

g) próbaidõ kikötése esetén annak tartamát,

h) a besorolást a fizikai alkalmazott kivételével,

i) a besorolásnál figyelembe vett szolgálati idõ kezdõ idõpontját és a soros elõrelépés idõpontját az ügyészségi

fogalmazó kivételével,

j) az alapilletményt, a pótlékokat, az életpálya-különbözet összegét,

k) az általános munkarendtõl eltérõen foglalkoztatott ügyészségi alkalmazottaknál a munkarendet, a munkaidõkeretet,

l) a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezését.

(2) Az eskütételrõl esküokmányt kell kiállítani, amelyet az esküt tevõ és az esküt kivevõ személy ír alá.

(3) Az ügyészségi szolgálati viszony kezdõ idõpontját a kinevezést követõ 30 napon belül kell megállapítani. A beszámítás

a Legfõbb Ügyészségen a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály vezetõjének, más esetben a

munkáltatói jogkör gyakorlójának a feladata.

7. § (1) A szakirányú felsõfokú iskolai végzettséggel, illetve szakképzettséggel rendelkezõ tisztviselõk munkaköri elnevezése a

képzettségükre utalással is kiegészíthetõ.

(2) A helyi ügyészségnél magasabb szintû ügyészségen dolgozó tisztviselõk, az írnokok és a fizikai alkalmazottak

munkaköri elnevezését a szolgálati helyük szintjére utaló jelzõvel kell kiegészíteni.

(3) Az OKRI kutatóinak munkaköri elnevezésérõl legfõbb ügyészi utasítás rendelkezik.

(4) A Legfõbb Ügyészség Gazdasági Fõigazgatósága fõosztályvezetõjének munkaköri elnevezése gazdasági fõigazgató,

a fõosztályvezetõ-helyetteseké pedig pénzügyi, illetve mûszaki igazgató.

8. § (1) Az Üjt. 13. §-ának (1) bekezdése és 18. §-ának (4) bekezdése szerinti ügyészi állásokra a pályázatokat a legfõbb ügyész

írja ki és nevében a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály teszi közzé. Más – nem ügyészi – munkakör

betöltésére a pályázatot a kinevezési jogkört gyakorló ügyészségi vezetõ írja ki.

(2) A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálynak, valamint a munkáltatói jogkört gyakorló ügyészségi

vezetõnek az Üjt. 20. §-a szerint véleménynyilvánításra jogosult ügyészségi vezetõ és ügyészségi testület részére

biztosítani kell, hogy

a) megvizsgálhassa a beérkezett pályázatok érvényességét (a pályázati feltételeknek való megfelelést, a pályázati

határidõ megtartását),

b) megismerkedhessen a pályázókkal,

c) véleményt nyilváníthasson a pályázók alkalmasságáról.
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A KINEVEZÉS MÓDOSÍTÁSA

9. § (1) A kinevezés módosítására a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – törvény keretei között – a kinevezési jogkört

gyakorló vezetõ jogosult.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlójának jogkörébe tartozik, törvény keretei között:

a) az ügyész, alügyész, ügyészségi megbízott szakági és szakterületi beosztásának – ügyészek szakági beosztása

esetében kivételes esetben, az érintett legfõbb ügyész helyettesek véleményének ismeretében, a legfõbb ügyész

engedélyével történõ – megváltoztatása,

b) a soron kívüli elõresorolás,

c) az ügyészségi fogalmazó magasabb fizetési fokozatba elõresorolása,

d) a munkavégzés színvonalára tekintettel az alapilletmény emelése, illetõleg csökkentése,

e) jogszabályi rendelkezés folytán az illetményben bekövetkezõ változás megállapítása,

f) fizikai alkalmazott illetményének emelése.

(3) A fõügyész jogkörébe tartozik az irányítása alá tartozó helyi ügyészségek között azonos beosztásba történõ áthelyezés

a nem vezetõ állású ügyész, az alügyész, fogalmazó és ügyészségi megbízott esetében.

(4) A kinevezési jogkör gyakorlói és a tisztviselõ, írnok, fizikai alkalmazott megállapodhatnak a tisztviselõ, írnok, fizikai

alkalmazott más ügyészségi szervhez, a Legfõbb Ügyészség más szervezeti egységéhez, illetve az OKRI-hoz történõ

áthelyezésében.

KIRENDELÉS, ÁTIRÁNYÍTÁS

10. § (1) A kirendelés a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivételekkel a legfõbb ügyész jogkörébe tartozik.

(2) A fõügyész jogkörébe tartozik a kirendelés, amennyiben az

a) a vezetése, illetve irányítása alá tartozó ügyészségek között történik, és nem jár az illetmény összegének

megváltoztatásával, vagy

b) az irányítása alá tartozó helyi ügyészségrõl a fõügyészségre történik, és célja a három hónapot meghaladóan

távollévõ – átlagilletményben vagy távolléti díjban nem részesülõ – fõügyészségi ügyész munkakörének ellátása,

vagy

c) az irányítása alá tartozó helyi ügyészségrõl olyan fõügyészségi ügyészi álláshelyre történik, amely – ténylegesen

vagy felmentés miatt – betöltetlen.

(3) A Legfõbb Ügyészséghez történõ, három hónapot meg nem haladó tartamú kirendelés iránt a fellebbviteli

fõügyésznél és a fõügyésznél alacsonyabb beosztású ügyészségi alkalmazott esetében – a fõosztályvezetõ ügyész

vagy a fõosztályvezetõ, illetve a fõosztályi szervezetbe nem tartozó legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyész vagy

osztályvezetõ kezdeményezésére, illetve egyetértésével – a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik.

11. § (1) A munkáltató utasítása alapján az ügyészségi alkalmazott eredeti munkaköre helyett történõ munkavégzés

idõtartama nem haladhatja meg naptári évenként a negyvennégy munkanapot, az eredeti munkakör mellett a más

munkakörbe tartozó feladatok ellátása pedig naptári évenként a százhúsz munkanapot. Az átirányítás együttes

tartama sem lehet több naptári évenként százharminc munkanapnál.

(2) Egy naptári éven belül a kiküldetés idõtartama nem haladhatja meg a nyolcvannyolc munkanapot, az ügyészségi

nyomozás központi és területi szervezeti egységében szolgálatot teljesítõ ügyészségi alkalmazottak esetében pedig a

százhúsz munkanapot. A gépkocsivezetõk esetében a munka sajátosságából adódóan a kiküldetés idõben nem

korlátozott.

(3) Az átirányítás és kiküldetés együttes tartama egy naptári éven belül nem haladhatja meg a százötven munkanapot.

AZ ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI VISZONY MEGSZÛNÉSE

12. § (1) Az ügyészségi szolgálati viszonynak a munkáltató által történõ megszüntetésére, továbbá az ügyészségi szolgálati

viszony más jogcímen történõ megszûnésével kapcsolatos intézkedések megtételére a kinevezési jogkör gyakorlója

jogosult.

Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 1. szám 49



(2) Az ügyészségi alkalmazott lemondását és rendkívüli lemondását szolgálati felettese iktatás után soron kívül köteles

továbbítani a kinevezési jogkör gyakorlójához, amennyiben a munkáltatói intézkedésre nem jogosult.

13. § (1) Az Üjt. 46. §-ának (1) bekezdésében szabályozott összeférhetetlenséget az 5. § (1) bekezdésének b)–f) pontjában

említettek állapítják meg, ha mind a két hozzátartozó kinevezése jogkörükbe tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett esetben az Üjt. 46. §-ának (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenséget a legfõbb

ügyész állapítja meg.

MINÕSÍTÉS

14. § (1) A minõsítés ismertetésénél jelen kell lennie a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály ügyészének vagy a

személyügyek intézésével megbízott ügyésznek, a Legfõbb Ügyészségen a legfõbb ügyész képviseletében a

Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály fõosztályvezetõ ügyészének vagy a Személyügyi Osztály

osztályvezetõ ügyészének.

(2) A minõsítést a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a minõsítést ismertetõ vezetõ és a minõsített írja alá.

MUNKAVÉGZÉS

15. § (1) Az ügyész, alügyész, fogalmazó, ügyészségi megbízott és az OKRI kutatója – a munkáltatói jogkör gyakorlójának

engedélye alapján – egyes feladatok kidolgozását, illetve az ahhoz szükséges felkészülést a szolgálati helyükön kívül is

elvégezhetik. A munkáltatói jogkör gyakorlója e jogkörét más, vezetõi munkakört betöltõ ügyészségi alkalmazottra

átruházhatja.

(2) A munkahelyen kívüli munkavégzés engedélyezésének feltételeként a munkáltatói jogkör gyakorlója elõírhatja, hogy

a távollévõ ügyészségi alkalmazott munkaidõben – telefonon vagy más módon – elérhetõ legyen.

MUNKAIDÕ

16. § (1) Az ügyészségi alkalmazottak foglalkoztatása munkaidõkeretben történik. A munkaidõnek legfeljebb kéthavi átlagban

a teljes munkaidõnek kell megfelelnie. A munkaidõ számításakor az Mt. 151. §-ának (2) bekezdésében megjelölt

távollétet és a keresõképtelenség idõtartamát az ügyészségi alkalmazottra irányadó napi munkaidõ mértékével kell

figyelembe venni.

(2) Eltérõ munkaidõ-beosztás közlése nélkül a munkaidõ napi nyolc és fél óra, pénteken hat óra; a munkaidõ a Legfõbb

Ügyészségen hét óra harminc perckor, más szervezeti egységnél hét óra harminc perckor vagy nyolc órakor kezdõdik.

Az idõpontot a fellebbviteli fõügyész, a fõügyész, az OKRI igazgatója határozza meg.

(3) Az ügyész, a magasabb vezetõ állású tisztviselõ, az osztályvezetõ és az OKRI – legalább tudományos munkatárs

besorolású – kutatója esetében a munkaidõ nyolc óra harminc perckor kezdõdik és tizenöt óra harminc percig,

pénteken tizenhárom óra harminc percig tart (törzsmunkaidõ). A munkaidõ ezt meghaladó részét az ügyészségi

alkalmazott – a munkáltatóval együttmûködve, különösen a meghatározott idõben elvégzendõ feladatok

figyelembevételével, valamint a hivatali épület nyitvatartási rendjéhez igazodva – maga osztja be munkanapokra.

Az ügyészségi alkalmazottra irányadó napi munkaidõ nyolc és fél óra, pénteken hat óra.

(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója az ügyrendben a törzsmunkaidõ kezdõ és befejezõ idõpontját a tevékenység

rendszerinti sürgõs ellátása érdekében a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen határozhatja meg.

(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója megvonja a munkaidõ-beosztás kedvezményét, ha az ügyészségi alkalmazott a

munkáját nem végzi megfelelõen.

(6) A munkaidõ napi nyolc óra, ha a nõ terhessége megállapításától gyermeke egy éves koráig és a gyermekét egyedül

nevelõ férfi gyermeke egy éves koráig az egyenlõtlen munkaidõ-beosztáshoz nem járul hozzá, illetve munkaidejét

nem kívánja egyenlõtlenül beosztani.

(7) A fõügyész az eseti eltérõ munkaidõ-beosztással kapcsolatos jogkörét vezetõi munkakört betöltõ ügyészségi

alkalmazottra átruházhatja.
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17. § (1) Az az ügyészségi alkalmazott, aki tíz év alatti gyermekét egyedül neveli, továbbá az, aki legalább két tíz év alatti

gyermeket nevel, havonta négy óra munkaidõ-kedvezményre jogosult. A munkaidõ-kedvezmény nem vonható össze

és igénybe vétele nem akadályozhatja az ügyészségi alkalmazott munkaköri feladatainak ellátását. A munkaidõ-

kedvezmény tartamára távolléti díj jár.

(2) A gondnokok, az oktatási központban foglalkoztatottak, illetve a fizikai alkalmazottak esetében osztott munkaidõ is

megállapítható.

18. § (1) A munkahelyrõl történõ távollétet a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve az általa felhatalmazott, vezetõi munkakört

betöltõ ügyészségi alkalmazott, továbbá helyi ügyészségi alkalmazott esetében a helyi vezetõ ügyész, illetve az általa

felhatalmazott ügyészségi alkalmazott engedélyezhet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstõl eltérõen az ügyészségi alkalmazott a távollétet, ha

a) az munkavégzés céljából történik, és nem minõsül kiküldetésnek, vagy

b) a munkavégzési kötelezettség alól törvény erejénél fogva mentesül

köteles az (1) bekezdésben említett személynek elõzetesen bejelenteni.

RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS

19. § (1) A legfõbb ügyész jogkörébe tartozik az ügyészség szervezeti egységeiben elrendelhetõ ügyelet, készenlét

idõtartamának a megállapítása.

(2) A rendkívüli munkavégzés elrendelésére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult, aki ezt a jogát a helyi vezetõ

ügyészre átruházhatja.

(3) A rendkívüli munkavégzésrõl – ha annak ellenértéke szabadidõ vagy díjazás -, illetve az ügyeletrõl és a készenlétrõl

névre szóló teljesítésigazolást kell kiállítani.

(4) Öt munkanapig a munkáltatói jogkör gyakorlója, e mérték fölött pedig a legfõbb ügyész állapíthat meg

szabadidõ-átalányt.

PIHENÕIDÕ

20. § A munkaközi szünet tartama egybefüggõen huszonnégy perc.

21. § (1) Az ügyészségi alkalmazottal minden év január 31-ig, illetve évközi kinevezés esetén, a kinevezést követõ harminc

napon belül közölni kell a naptári évben járó rendes szabadság, ezen belül az alapszabadság és jogcímenként a

pótszabadság mértékét.

(2) Az ügyészségi alkalmazott szabadságának a számára kedvezõ idõpontban történõ kiadását az erre a célra

rendszeresített ûrlapon (bejelentõ lap) igényelheti a munkáltatói jogkör gyakorlójától.

(3) A fellebbviteli fõügyész, a fõügyész és az OKRI igazgatója a bejelentõ lapját a Személyügyi, Továbbképzési és

Igazgatási Fõosztálynak küldi meg olyan idõpontban, hogy az legkésõbb a szabadság megkezdését megelõzõ napon

megérkezzék. Elõre nem ismert, rendkívüli esemény esetén a szabadság a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási

Fõosztály vezetõjétõl a megkezdésének napján is igényelhetõ. Ebben az esetben a bejelentõ lapot utólag kell

megküldeni.

(4) A fõügyész a szabadság kiadásával kapcsolatos munkáltatói jogkörét a helyi vezetõ ügyészre átruházhatja.

22. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója naptári évenként 3 hónap fizetés nélküli szabadságot engedélyezhet abban az

esetben is, amikor azt az Mt. kötelezõen nem írja elõ.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó és az Üjt.-ben meghatározott fizetés nélküli szabadságot a

legfõbb ügyész engedélyezhet.
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23. § A fellebbviteli fõügyésznek, a fõügyésznek és az OKRI igazgatójának a keresõképtelenség miatti távollétét a

helyettesítésével megbízott ügyészségi vezetõ haladéktalanul telefonon jelzi a Személyügyi, Továbbképzési és

Igazgatási Fõosztály vezetõjének.

NYILVÁNTARTÁS

24. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik az ügyészségi alkalmazott

a) rendes munkaidejével,

b) rendkívüli munkaidejével,

c) ügyeletével, készenlétével,

d) szabadságának kiadásával,

e) betegszabadságának igénybevételével,

f) egyéb munkaidõ-kedvezményével

kapcsolatos adatok nyilvántartásáról. A nyilvántartásból megállapíthatónak kell lennie naptári naponként vagy

egybefüggõ 24 óránként a beosztott, valamint a teljesített rendes és rendkívüli munka, továbbá az ügyelet, készenlét

kezdõ és befejezõ idõpontjának.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik az ügyészségi alkalmazott kiküldetésével és átirányításával, ezen belül

eredeti munkaköre helyett vagy eredeti munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatok ellátásával töltött idõ

nyilvántartásáról. Nem kell külön nyilvántartani az Üjt.-ben szabályozott vezetõi megbízás idõtartamát.

(3) A nyilvántartások az elévülési idõig nem selejtezhetõk.

A FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOK

25. § (1) A fegyelmi eljárást elrendelõ határozatot a fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárás alá vont részére történõ közléssel

egyidejûleg a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálynak is megküldi.

(2) Ha az Üjt. 85. §-a (1) bekezdésének b)–f) pontjában említett fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárás alá vont ügyész,

alügyész, fogalmazó mérlegelési jogkörbe tartozó állásából való felfüggesztését tartja indokoltnak, a Személyügyi,

Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályhoz címzett elõterjesztéséhez a határozat tervezetét is csatolja.

(3) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló ügyészségi vezetõ a tisztviselõ, az írnok, a fizikai alkalmazott állásából való

felfüggesztését, illetve velük szemben az Üjt. 84. §-a (1) bekezdésének d)–f) pontjában, illetve 148. §-ának c) pontjában

meghatározott fegyelmi büntetés kiszabását tartja indokoltnak, de a fegyelmi eljárás alá vont személy nem tartozik

kinevezési jogkörébe, a felfüggesztés, illetve e büntetések valamelyikének alkalmazása iránt a kinevezési jogkört

gyakorló ügyészségi vezetõnek kell javaslatot tennie. A munkáltatói jogkör gyakorlója javaslatához a határozat

tervezetét és a fegyelmi eljárás iratait is csatolja.

(4) A fegyelmi jogkör gyakorlója az ügyészségi alkalmazott állásából való felfüggesztésérõl hozott határozatát az eljárás

alá vonttal történõ közléssel egyidejûleg a Gazdasági Fõigazgatóságnak is megküldi.

(5) Az Üjt. 85. §-a (1) bekezdésének b)–f) pontjában említett fegyelmi jogkört gyakorló fegyelmi határozat-tervezetet

készít, ha az általa indokoltnak tartott fegyelmi büntetés kiszabására a legfõbb ügyész jogosult. A határozat-tervezetet

és a fegyelmi eljárás iratait a fegyelmi jogkör gyakorlója a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálynak

küldi meg.

26. § A munkáltatói jogkör gyakorlója az ügyészségi alkalmazottal kötött megállapodásban rögzíti a leltárhiányért való

felelõsség megállapításához szükséges feltételeket.

27. § (1) A jogerõre emelkedett írásbeli figyelmeztetést, fegyelmi, illetõleg kártérítési határozatot a Személyügyi,

Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálynak, a határozat rendelkezõ részét – az Üjt. 84. §-a (1) bekezdésének

c)–f) pontjában, illetve 148. §-ának c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetések kiszabása, továbbá kártérítésre

kötelezés esetén – a Gazdasági Fõigazgatóságnak is meg kell küldeni.
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(2) A fegyelmi büntetés hatálya alóli mentesítést kimondó határozatot a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási

Fõosztálynak, a határozat rendelkezõ részét pedig az (1) bekezdésben említett esetekben a Gazdasági

Fõigazgatóságnak is meg kell küldeni.

A GÉPKOCSIVEZETÕK ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI VISZONYÁRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

28. § (1) A gépkocsivezetõk munkaköre – törvényben elõírt feltételek fennállása esetén – készenléti jellegû.

(2) Készenléti jellegû munkakörben – megállapodás esetén – a munkaidõ napi kilenc óra, a Legfõbb Ügyészségen napi

tíz óra.

(3) A készenléti jellegû munkakörben foglalkoztatott gépkocsivezetõk esetében a munkaidõnek négy hónap átlagában

kell a teljes munkaidõnek megfelelnie, továbbá a napi munka befejezése és a másnapi munkakezdés között legalább

10 óra pihenõidõt kell biztosítani.

(4) A gépkocsivezetõk részére a munkaidõ-beosztást legalább három nappal korábban, legalább három napra kell közölni.

29. § (1) A gépkocsivezetõ a napi munkafelvételt megelõzõen köteles alávetni magát alkoholdetektoros vizsgálatnak, kivéve,

ha a munkáltatói jogkör gyakorlója az ellenõrzéstõl munkaszervezési okból vagy írásban más okból eltekint.

(2) A gépkocsivezetõ akkor veheti fel a munkát, ha az alkoholdetektor alkoholfogyasztást nem mutat ki.

(3) Ha az alkoholdetektor által kimutatott érték meghaladja a 0,1 mg/l értéket, el kell rendelni a gépkocsivezetõ véralkohol

vizsgálatát.

30. § (1) A gépkocsivezetõknek a fuvarteljesítményüket menetlevélen kell rögzíteniük. A menetlevél vezetésének részletes

szabályait a Gazdasági Fõigazgatóság vezetõje állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben említett rendelkezés nem vonatkozik a legfõbb ügyész és a legfõbb ügyész helyettes mellé

beosztott gépkocsivezetõkre.

(3) A menetlevélen rögzített indulás és érkezés közötti idõtartamon felül, ha a gépkocsi mosása az indulás elõtt vagy a

visszaérkezés után szükséges és azt a gépkocsivezetõ végzi, fél órát lehet munkaidõként elszámolni.

31. § (1) A gépkocsivezetõ munkaköri leírásának tartalmaznia kell a gépkocsi vezetésén kívül ellátandó feladatokat is.

(2) A legfõbb ügyész mellé beosztott gépkocsivezetõ a IV. fizetési osztály 1. fizetési fokozatára megállapított

alapilletmény (a továbbiakban: legalacsonyabb tisztviselõi alapilletmény) harminc százalékának, a legfõbb ügyész

helyettes mellé beosztott gépkocsivezetõ pedig a legalacsonyabb tisztviselõi alapilletmény huszonöt százalékának

megfelelõ összegû illetménypótlékban részesül havonta.

32. § (1) A gépkocsivezetõknek

a) az azonos gépkocsival fõdarab csere, illetõleg felújítás nélkül, a gépkocsi állandó üzemképességének megfelelõ

szinten tartása és a Gazdasági Fõigazgatóság vezetõjének javaslatára a legfõbb ügyész által megállapított további

feltételek teljesítése esetén

aa) 150 000 km teljesítmény elérésekor és

ab) minden további 50 000 km teljesítmény elérésekor a legalacsonyabb tisztviselõi alapilletménynek megfelelõ

összegû,

ac) a gépkocsi korábbi értékesítése esetén a teljesítménnyel arányos összegû,

b) balesetmentes közlekedés esetén pedig

ba) 250 000 km teljesítése után és

bb) minden további 250 000 km teljesítése után a legalacsonyabb tisztviselõi alapilletmény háromszorosának

megfelelõ összegû

jutalom jár.

(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában említett feltételek fennállását a munkáltatói jogkör gyakorlója igazolja.
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VEGYES RENDELKEZÉSEK

33. § (1) Az illetményt olyan idõpontban kell átutalni, hogy az legkésõbb a tárgyhónapot követõ hónap 5. napján

munkakezdésig az ügyészségi alkalmazott által meghatározott fizetési számlán jóváírásra kerüljön, illetve ezen a

napon pénzforgalmi számláról kifizethetõ legyen.

(2) Az illetmény fizetési számlára történõ átutalása, illetõleg pénzforgalmi számláról készpénzkifizetés kézbesítése esetén

is megfelelõen alkalmazni kell az Mt. 155. §-a (3) bekezdésének második mondatában és az Mt. 157. §-ában foglalt

rendelkezéseket.

34. § A munkáltatói jogkör gyakorlója haladéktalanul tájékoztatja a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályt,

ha a munkáltatói jogkörébe tartozó ügyész, alügyész, fogalmazó, ügyészségi megbízott ellen büntetõ feljelentést

vagy hivatali, illetve magánéletben tanúsított ügyészségi alkalmazotthoz méltatlan magatartása miatt nem

nyilvánvalóan alaptalan bejelentést tesznek.

35. § (1) Az ügyészségi alkalmazottak az utasítás hatálya alá tartozó ügyekben beadványaikat – a (3)–(4) bekezdésben említett

kivételekkel – szolgálati úton terjeszthetik elõ.

(2) A szolgálati út mellõzésével elõterjesztett beadványokat véleményezés végett az ügyészségi alkalmazott közvetlen

feletteséhez kell visszaküldeni.

(3) A szolgálati út mellõzésére közérdekbõl, valamint halaszthatatlan esetben, továbbá akkor kerülhet sor, ha az

ügyészségi alkalmazottnak alapos indokkal jogtalan hátránytól kell tartania.

(4) A szolgálati úttal kapcsolatos rendelkezések nem vonatkoznak a munkaügyi vitákra.

36. § A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles tájékoztatni a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályt, ha az

ügyészségi alkalmazott bejelenti, hogy nyugdíjasnak minõsül, de még nem töltötte be a rá irányadó öregségi

nyugdíjkorhatárt.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az ügyészségi szolgálati viszonnyal

kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995. (ÜK.3.) LÜ utasítás 1–4. §-a, 6–19. §-a, 22-35/A. §-a, 47. §-a.

(2) Az utasítás hatályba lépése nem érinti a 2011. december 31. napjáig megállapított vezetõi pótlék érvényességét.

A pótlék a megállapításakori mértékben jár.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész
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A legfõbb ügyész 5/2012. (I. 27.) LÜ utasítása
a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletérõl

ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A büntetõ ügyekben és törvényekben meghatározott joghátrányokat tartalmazó jogerõs határozatok

végrehajtásának törvényessége felett az ügyész gyakorol felügyeletet [Magyarország Alaptörvénye 29. cikk

(2) bekezdés c) pont]. Emellett közremûködik a büntetés-végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban is.

E büntetés-végrehajtással kapcsolatos törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi feladatok ellátására az

ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 8. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás

alapján a következõ utasítást adom ki:

Hatáskör és illetékesség

1. § (1) A Belügyminisztérium (BM), a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM), a BM Bevándorlási és Állampolgársági

Hivatala (BÁH), a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP), az Országos Rendõr-fõkapitányság (ORFK), a

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) büntetés-végrehajtási jogi tevékenysége, továbbá az Igazságügyi Megfigyelõ és

Elmegyógyító Intézet (IMEI), valamint a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai

által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti

biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: 2009. évi XLVII. törvény) hatálya

alá tartozó nyilvántartások és a körözési nyilvántartás felett a Legfõbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási

Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztálya (a továbbiakban: Önálló Osztály), a megyék (fõváros)

területén mûködõ és a törvényességi felügyelet alá tartozó feladatot ellátó szervek (rendõrség, büntetés-végrehajtási

intézet, BÁH Regionális Igazgatóság stb.) büntetés-végrehajtási tevékenysége felett az illetékes megyei (fõvárosi)

fõügyészség ügyészei látják el a törvényességi felügyeletet.

(2) Az ügyész a legfõbb ügyész utasítása alapján az egész ország területén, vagy illetékességi területén kívül is elláthatja a

büntetés-végrehajtási felügyelet feladatait.

A büntetés-végrehajtási felügyelet terjedelme

2. § (1) Az ügyész a büntetés-végrehajtási felügyelet során ellenõrzi:

a) a büntetés-végrehajtási intézetekben (a továbbiakban: bv. intézet) és a nyomozó hatóságoknál a szabadságvesztés,

az õrizet és az elõzetes letartóztatás, a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés, az

idegenrendészeti eljárásban elrendelt õrizet, a szabálysértési és a pénzbírságot, rendbírságot helyettesítõ

elzárás, valamint a nyomozó hatóságok elõállító helyiségeiben foganatosított személyes szabadságkorlátozás

végrehajtásának,

b) a BÁH közösségi szállásain és befogadó állomásain a kijelölt kötelezõ tartózkodás foganatosításának,

c) a büntetések, a mellékbüntetések és az intézkedések végrehajtásának,

d) a házi õrizet végrehajtásának,

e) a 2009. évi XLVII. törvény hatálya alá tartozó nyilvántartásoknak,

f) a körözési nyilvántartásnak,

g) az utógondozás végrehajtásának, valamint

h) a kitoloncolás végrehajtásának

a törvényességét.

(2) Az ügyész közremûködik a büntetés-végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban; ennek során:

a) indítványt tesz a feltételes szabadság megszüntetésére, a feltételes szabadságon lévõ pártfogó felügyelet alatt

állót kötelezõ magatartási szabályok megváltoztatására, a közérdekû munka végrehajtása során más munkahely

kijelölésére, a közérdekû munkának szabadságvesztésre való átváltoztatására, a kiutasítás végrehajthatósága

kizártságának, illetve a kiutasítás végrehajthatóságának megállapítására,

Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 1. szám 55



b) részt vesz a büntetés-végrehajtási bíró által tartott tárgyaláson, az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt és az

elõzetesen letartóztatott büntetés-végrehajtási bíró által tartott meghallgatásán, illetõleg a meghallgatáson

akkor is, ha a feltételes szabadság megszüntetésére irányuló eljárásban ideiglenes foganatba vételt rendeltek el;

a meghallgatáson akkor is részt vesz, ha azt szükségesnek tartja,

c) a bv. intézet, továbbá a büntetés-végrehajtásban közremûködõk (közérdekû munka végrehajtására kijelölt

munkahely, pártfogó felügyelõ, rendõrség, önkormányzat stb.) ez irányú kérésére, illetve saját kezdeményezésére

indokolt esetben fellebbezéssel él a büntetés-végrehajtási bíró által hozott végzés ellen, illetve más jogorvoslatot

kezdeményezhet.

MÁSODIK RÉSZ
A FOGVATARTOTT MEGHALLGATÁSA, PANASZ, KÉRELEM, BEJELENTÉS INTÉZÉSE

3. § (1) Az ügyész felügyeleti tevékenysége során a bv. intézetben, a rendõrségi fogdában, a nyomozó hatóságok elõállító

helyiségeiben, a közösségi szálláson, a befogadó állomáson és az õrzött szálláson meghallgatja a fogvatartottakat.

Minden ellenõrzés vagy vizsgálat alkalmával a kérelem alapján tartott meghallgatások mellett négyszemközt a

szúrópróbaszerûen kiválasztott fogvatartottakat is meghallgatja. A meghallgatás alapján minden olyan esetben

intézkedik, ha jogszabálysértés gyanúja merül fel, különösen, ha az elõterjesztett panasz, kérelem, bejelentés a 6. §

a)–c) pontjaiban foglaltakat érinti. A meghallgatásról minden esetben feljegyzést készít, amely tartalmazza a

meghallgatott nevét, az elõterjesztett panaszt, kérelmet, bejelentést és a tett intézkedést.

(2) Amennyiben a fogvatartott panasza vagy bejelentése a fogva tartó intézet dolgozója ellen irányul, azt az ügyész

– törvényes figyelmeztetést követõen – jegyzõkönyvbe foglalja és megteszi a szükséges intézkedést.

(3) A büntetõeljárás érdemére vonatkozó panaszokat, kérelmeket, bejelentéseket az ügyben eljáró ügyészséghez, illetve

bírósághoz kell továbbítani, amirõl a fogvatartottat tájékoztatni kell.

(4) Ha a kérelmet, bejelentést, illetõleg panaszt az ügyész alaptalannak találja, azt indokolt állásfoglalásával elutasítja.

A kérelmezõ, a bejelentõ, illetõleg panaszos (a továbbiakban együtt: kérelmezõ) a felülvizsgálat érdekében – az

állásfoglalás kézbesítésétõl számított – 8 napon belül panaszt jelenthet be az állásfoglalást hozó ügyészségnél. Ennek

lehetõségérõl a kérelmezõt tájékoztatni kell. A panaszt a felettes ügyészség bírálja el. A panasz elbírálásának

eredményérõl, illetõleg a tett intézkedésrõl a kérelmezõt tájékoztatni kell.

(5) A fogvatartott hozzátartozója, illetve jogi képviselõje vagy a fogvatartott érdekében más személy részérõl

elõterjesztett panasz, kérelem, bejelentés intézése az általános szabályok szerint történik.

4. § (1) Amennyiben a bv. intézetben vagy nyomozó hatóságnál fogva tartott a büntetõeljárásban résztvevõk, az

igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Tvdtv.) 1. §-ának

1. pontjában meghatározott Védelmi Programba való felvétele iránti kérelmét az ügyésznél szóban terjeszti elõ, ezt

jegyzõkönyvbe kell foglalni.

(2) A jegyzõkönyv tartalmazza, hogy a fogvatartott a büntetõeljárásnak a Tvdtv. 1. §-ának 4. pontjában meghatározott

mely résztvevõje, a kérelmezõ milyen bûncselekmény miatti eljárásban vesz vagy vett részt, továbbá miért és ki a

fenyegetett helyzetben lévõ személy.

(3) Amennyiben az elõzetesen letartóztatott vagy elítélt fogvatartott kérelme büntetõeljáráshoz kapcsolódik, azt az

ügyész annak a nyomozó hatóságnak, ügyésznek vagy bíróságnak küldi meg, ahol a büntetõeljárás folyamatban van.

(4) Ha a kérelemmel érintett büntetõeljárás jogerõsen befejezõdött, a kérelmet annak a nyomozó hatóságnak kell

megküldeni, amely az ügyben a nyomozást végezte.

(5) Az ügyész a (3)–(4) bekezdés szerinti intézkedésérõl a kérelmet elõterjesztõ fogvatartottat értesíti.

(6) A (3)–(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen kell eljárni akkor is, ha a fogvatartott a kérelmet az ügyésznél írásban

terjeszti elõ.

(7) Amennyiben a fogvatartott nem járul hozzá a kérelem jegyzõkönyvben történõ rögzítéséhez, az ügyész a kérelemrõl

feljegyzést készít és azt küldi meg az illetékes szervnek.
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HARMADIK RÉSZ
A SZEMÉLYES SZABADSÁGOT KORLÁTOZÓ KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK,
AZ IDEGENRENDÉSZETI ELJÁRÁSBAN ELRENDELT ÕRIZET, A KÖZÖSSÉGI SZÁLLÁSOKON
ÉS A BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOKON KIJELÖLT KÖTELEZÕ TARTÓZKODÁS,
A SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS A PÉNZBÍRSÁGOT, RENDBÍRSÁGOT HELYETTESÍTÕ ELZÁRÁS,
VALAMINT AZ ELÕÁLLÍTÓ HELYISÉGEKBEN FOGANATOSÍTOTT
SZEMÉLYES SZABADSÁGKORLÁTOZÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

5. § (1) Az ügyész köteles az õrizet és az elõzetes letartóztatás, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt õrizet, a BÁH

közösségi szállásán és befogadó állomásán kijelölt kötelezõ tartózkodás, a szabálysértési és a pénzbírságot,

rendbírságot helyettesítõ elzárás, valamint a nyomozó hatóságok elõállító helyiségeiben foganatosított személyes

szabadságkorlátozás végrehajtásának törvényességét havonta legalább kétszer ellenõrizni, megvizsgálni a befogadás

alapjául szolgáló iratok szabályszerûségét, az ezekben írt rendelkezések végrehajtását, a fogva tartási határidõk

betartását.

(2) Az ügyész folyamatosan vizsgálja a fogva tartás rendjének – különösen a fogva tartás körülményeinek, a kényszerítõ

eszközök alkalmazásának – a törvényességét, így

a) az õrizet, az elõzetes letartóztatás, az elõállító helyiségekben foganatosított személyes szabadságkorlátozás,

b) az idegenrendészeti eljárásban elrendelt õrizet,

c) a kijelölt kötelezõ tartózkodás, valamint

d) a szabálysértési és a pénzbírságot, rendbírságot helyettesítõ elzárás

végrehajtására vonatkozó jogszabályokban elõírt jogok biztosítását és kötelességek teljesítésének megkövetelését.

Az ügyész minden vizsgálata alkalmával kiemelt feladatként ellenõrzi – külön intézkedésben meghatározottak

szerint – a fogvatartottakkal való bánásmód törvényességét.

(3) Amennyiben az ügyész az ellenõrzés során észleli, hogy az ellenõrzött intézetben fiatalkorúval szemben is

foganatosítanak személyes szabadságkorlátozást, az ellenõrzést a külön szabályok szem elõtt tartásával vele

kapcsolatban is lefolytatja, és az ellenõrzésrõl készült feljegyzést megküldi, vagy a fiatalkorú fogva tartásának tényét

jelzi a fiatalkorúak ügyészének, aki az ellenõrzést lefolytatja.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt ellenõrzésekrõl és törvényességi vizsgálatokról készített feljegyzést az ügyész

– intézkedés szükségessége esetén annak kezdeményezésével – megküldi a vizsgált szerv vezetõjének.

NEGYEDIK RÉSZ
A SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

A felügyelet tartalma

6. § A szabadságvesztés végrehajtásának törvényességi felügyelete során az ügyész ellenõrzi:

a) a befogadási eljárás, a fogva tartás és a szabadítás törvényességét, valamint

b) a szabadságvesztés végrehajtásának rendjére,

c) az elítéltek jogaira és kötelezettségeire, anyagi és egészségügyi ellátására, jutalmazására és fegyelmezésére,

valamint munkáltatására vonatkozó rendelkezések megtartását.

A szabadságvesztés félbeszakítása, a rövid tartamú eltávozás, a kimaradás,
továbbá az enyhébb végrehajtási szabályok, az átmeneti csoport szabályainak alkalmazásával
engedélyezett intézeten kívüli tartózkodás

7. § Az ügyész évenként tájékozódik arról, hogy a félbeszakítás, a rövid tartamú eltávozás, a kimaradás, az enyhébb

végrehajtási szabályok, valamint az átmeneti csoport szabályainak alkalmazása során engedélyezett intézet

elhagyásának lejárta után intézkedtek-e a jogellenessé vált távollét megszüntetése és a szabadságvesztés büntetés

hátralévõ részének végrehajtása érdekében.
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A feltételes szabadság és annak megszüntetése

8. § Az ügyész megvizsgálja a feltételes szabadságon lévõ és pártfogó felügyelet alatt álló elítéltek ellenõrzésének

törvényességét. Ennek során:

a) megtekintheti a feltételes szabadság nyilvántartásával kapcsolatos iratokat,

b) meghallgathatja a feltételes szabadságon lévõ elítéltet,

c) felkérheti a feltételes szabadságon lévõ elítélt ellenõrzésére jogosult szervet: adjon tájékoztatást az elítélt

magatartásáról, munkájáról, személyi körülményeirõl.

9. § (1) Ha a feltételes szabadságon lévõ elítélt a számára elõírt magatartási szabályokat megsértette, és ezért az ellenõrzésre

jogosult szerv a feltételes szabadság megszüntetése érdekében az illetékes fõügyészséghez fordul, az ügyész

megvizsgálja, hogy a magatartási szabályok megszegése megnyugtatóan bizonyított-e. A tényállás tisztázása

érdekében – ha azt szükségesnek látja – az elítéltet meghallgatja.

(2) Amennyiben a magatartási szabályok megszegésének bizonyításához további tájékozódás szükséges, az ügyész a

pártfogó felügyelõtõl kéri a további bizonyítékok megjelölését, vagy ennek érdekében a feltételes szabadságra

bocsátott lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási rendõrkapitányságot keresi meg.

(3) Ha az ügyész a magatartási szabályok megszegését bizonyítottnak, s a feltételes szabadság megszüntetését

indokoltnak tartja, erre indítványt tesz. Az indítványhoz mellékeli a bizonyítékokat.

(4) Az ügyész részt vehet a büntetés-végrehajtási bíró által tartott meghallgatáson, a feltételes szabadság megszüntetésére

irányuló indítványát módosíthatja vagy visszavonhatja.

(5) Az ügyész a büntetés-végrehajtási bíró határozata ellen – a törvényes határidõn belül – fellebbezhet a megyei

(fõvárosi) törvényszék másodfokú tanácsához. A fellebbezést írásban jelenti be, és azt meg is indokolja.

10. § (1) Ha az ellenõrzésre jogosult szerv tájékoztatása szerint alaposan tartani lehet attól, hogy a feltételes szabadságon lévõ

elítélt a hatóság elõl elrejtõzik, az ügyész az elítéltet – személyes meghallgatásra és a szabadságvesztés ideiglenes

foganatba vétele céljából – megidézi. Ha az elítélt az idézésnek nem tesz eleget, az ügyész az illetékes

rendõrkapitányság útján elrendeli az elítélt elõvezetését.

(2) Amennyiben a személyes meghallgatás alapján is megállapítható az elrejtõzés veszélye, az ügyész nyomban

indítványozza a feltételes szabadság megszüntetését és a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételének

elrendelését. Az ügyész az indítvány benyújtása elõtt saját maga is elrendelheti a szabadságvesztés ideiglenes

foganatba vételét.

11. § (1) Ha az ügyész a magatartási szabályok megszegése ellenére sem tartja indokoltnak a feltételes szabadság

megszüntetését

a) az elítéltet jegyzõkönyv felvétele mellett figyelmeztetésben részesíti, s az iratokat visszaküldi vagy

b) indítványozza az illetékes büntetés-végrehajtási bírónak a magatartási szabályok megváltoztatását.

(2) Az ügyész évente legalább egyszer köteles megvizsgálni, hogy a feltételes szabadság megszüntetését követõen

foganatba vették-e a szabadságvesztés büntetést.

ÖTÖDIK RÉSZ
A KÖZÉRDEKÛ MUNKA VÉGREHAJTÁSÁNAK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

12. § Az ügyész háromévenként

a) megvizsgálja a közérdekû munka végrehajtását a munkahelyeken és az igazságügyi (pártfogó felügyelõi)

szolgálatoknál,

b) megtekinti a végrehajtással kapcsolatos iratokat,

c) meghallgatja a közérdekû munkára ítéltet, közvetlen munkatársait, feletteseit, valamint az általuk megjelölt és az

elítélt munkáját, munkahelyi magatartását ellenõrzõ személyeket.

13. § Ha az ügyész a közérdekû munka végrehajtásával kapcsolatban a munkajogi rendelkezések megsértését észleli,

köteles errõl a közérdekvédelmi szakágat irányító fõügyészhelyettest írásban tájékoztatni. Így kell eljárni akkor is, ha

a közérdekû munkára ítélt panasza munkajogi jellegû.
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14. § (1) A közérdekû munkának szabadságvesztésre átváltoztatására az ügyész a pártfogó felügyelõ jelentése, valamint az

ahhoz csatolt munkahelytõl érkezett értesítés alapján tesz indítványt a munkahely szerint illetékes büntetés-végrehajtási

bíróhoz.

(2) Az ügyész szükség esetén meghallgatja a pártfogó felügyelõt, környezettanulmányt is szerezhet be az elítélt

magatartásának tisztázására. Ha a közérdekû munkának szabadságvesztésre átváltoztatását nem tartja indokoltnak,

más munkahely kijelölésére is indítványt tehet.

HATODIK RÉSZ
A PÉNZBÜNTETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

15. § Az ügyész – háromévenként legalább egyszer – a megyei (fõvárosi) törvényszéktõl tájékoztatást kér a pénzbüntetés

végrehajtásának helyzetérõl, a bv. intézetben ellenõrzi a pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés

foganatosításának törvényességét. A vizsgálat során megtekintheti a pénzbüntetés végrehajtásával kapcsolatos

iratokat.

HETEDIK RÉSZ
A FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS, A JÁRMÛVEZETÉSTÕL ELTILTÁS,
A KIUTASÍTÁS ÉS A MELLÉKBÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

16. § (1) Az ügyész a megyében (fõvárosban) háromévenként egyszer minden rendõrkapitányságon, területileg illetékes

idegenrendészeti hatóságnál és az önkormányzatnál szúrópróbaszerûen ellenõrzi a foglalkozástól eltiltás, a

jármûvezetéstõl eltiltás és a kiutasítás büntetések, valamint a közügyektõl eltiltás és kitiltás mellékbüntetések

végrehajtásának törvényességét. Ennek során tájékoztatást kér az illetékes rendõrkapitányságtól a büntetés, illetõleg

mellékbüntetés hatálya alatt álló elítélt munkahelyi beosztásáról, társadalmi szervezetben betöltött tisztségérõl stb.

(2) Az ellenõrzés során az ügyész különös figyelmet fordít a büntetések nyilvántartására, a tartamába beszámítható és be

nem számítható idõk figyelembe vételére, az elítéltek ellenõrzésére.

NYOLCADIK RÉSZ
AZ INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

A próbára bocsátás

17. § Ha az ügyész arról értesül, hogy a pártfogó felügyelet alatt álló próbára bocsátott az elõírt magatartási szabályokat

megszegi, ennek súlyossága kérdésében állást foglal. Amennyiben a magatartási szabályok megszegését súlyosnak

találja, az iratokat – indítvány benyújtása végett – megküldi az illetékes ügyészségnek. Ellenkezõ esetben az iratokat

visszaküldi a pártfogó felügyelõnek.

A kényszergyógykezelés

18. § A kényszergyógykezelés foganatosítása feletti törvényességi felügyelet az intézetnek az elmemegfigyeléssel és az

ideiglenes kényszergyógykezeléssel kapcsolatos tevékenységére is kiterjed. Az ügyész az Igazságügyi Megfigyelõ és

Elmegyógyító Intézetben kiemelt feladatként ellenõrzi a bánásmód és a beteggel szembeni korlátozó intézkedések

alkalmazásának törvényességét.

19. § Az ügyész figyelemmel kíséri a befogadás, a nyilvántartás, a végrehajtás rendjének törvényességét, a felülvizsgálattal

és a kényszergyógykezelés megszüntetésével kapcsolatos határidõk betartását, a beutaltak jogi helyzetét.
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Az elkobzás és vagyonelkobzás

20. § (1) Az ügyész – háromévenként legalább egyszer – a Bírósági Gazdasági Hivataltól kapott tájékoztatás alapul vételével a

nyomozó hatóságoknál megvizsgálja a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének és nyilvántartásának,

valamint az elkobzás végrehajtásának törvényességét.

(2) Az ügyész a szükséghez képest megvizsgálja, hogy törvényesen járnak-e el azok a szervek, amelyek a bíróság

büntetõügyben hozott határozatának vagyonelkobzást tartalmazó részét hajtják végre. A végrehajtók tevékenységére

vonatkozó észrevételérõl feljegyzéssel tájékoztatja a közérdekvédelmi szakágat irányító fõügyészhelyettest.

Az ügyész eljárására a tizenkettedik részben foglaltakat is alkalmazni kell.

A pártfogó felügyelet

21. § (1) Az intézkedés törvényességi felügyelete során az ügyész:

a) megvizsgálhatja a pártfogó felügyelõ, illetve

b) az ellenõrzési feladattal megbízott rendõri szerv tevékenységének törvényességét;

c) megtekintheti a pártfogó felügyelettel kapcsolatos iratokat;

d) a pártfogolt, továbbá annak hozzátartozói, munkatársai, munkahelyi vezetõi meghallgatásával is tájékozódhat a

magatartási szabályok megtartásáról. A vizsgálat során csak az adatvédelmi rendelkezések betartásával kérhetõ

tájékoztatás.

(2) Az ügyész a 17. § szerint jár el, ha a magatartási szabályok súlyos megszegését észleli és a pártfogó felügyeletet a

szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésével kapcsolatban rendelték el.

A házi õrizet

22. § A házi õrizet végrehajtásának törvényességi felügyelete során az ügyész

a) tájékoztatást kérhet az illetékes rendõri szervtõl a házi õrizet hatálya alatt álló személyekrõl, az õrizet

végrehajtásának módjáról,

b) megtekintheti a házi õrizet végrehajtásával kapcsolatos iratokat,

c) megvizsgálhatja a házi õrizet foganatosítását.

A kitoloncolás

23. § A kitoloncolás végrehajtásának törvényességi felügyelete során az ügyész

a) havonként ellenõrzést tart a BÁH igazgatóságon a jogkorlátozást tartalmazó határozat szabályszerûsége, a jogok

biztosítása, a határidõk betartása tárgyában;

b) esetenként a kitoloncolás foganatosításáról, a jogszabályi rendelkezések betartásáról a helyszínen is tájékozódik.

KILENCEDIK RÉSZ
A RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK

Intézkedés a fogvatartott súlyos balesete vagy halála esetén

24. § (1) Ha a fõügyészség a fogvatartott súlyos balesetérõl értesül, az ügyész az értesítéstõl számított öt napon belül köteles

megvizsgálni a baleset bekövetkezésének okait és értékelni a fogva tartó szerv vizsgálatának megállapításait, valamint

a megelõzés érdekében tett intézkedéseket.

(2) Amennyiben a baleset, illetõleg a mérgezés a fogvatartott halálát vagy életveszélyes sérülését okozta, az ügyész

köteles a legrövidebb idõn belül megjelenni a baleset helyszínén az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak

elvégzésére.
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(3) Ha a balesettel kapcsolatban a fogva tartó szerv dolgozójának felelõssége merül fel, az ügyész kezdeményezi a

megfelelõ (büntetõ, fegyelmi, szabálysértési, kártérítési) felelõsségre vonást.

(4) Ha az ügyész a fogva tartó szervtõl vagy máshonnan a fogvatartott haláláról értesül, köteles a legrövidebb idõn belül

megjelenni a haláleset színhelyén és megvizsgálni a halál bekövetkezésének körülményeit. Bûncselekmény gyanúja

esetén elrendeli az igazságügyi orvosi boncolást. Ennek költségeit az elrendelõ fõügyészség viseli.

(5) Ha a fogvatartott halála kapcsán bûncselekmény megalapozott gyanúja nem merül fel, az ügyész engedélyezi a

holttest hatósági boncolás utáni eltemetését.

(6) Az ügyész ellenõrzi a fogva tartásért felelõs szerv halálesettel kapcsolatos vizsgálatának megállapításait.

(7) Ha a halálesettel vagy annak vizsgálatával kapcsolatban a fogva tartó szerv dolgozójának felelõssége merül fel, az

ügyész a (3) bekezdés szerint jár el.

Intézkedés a fogvatartottal szembeni lõfegyverhasználat esetén

25. § (1) Ha az ügyész a fogvatartottal szemben a fogva tartás során alkalmazott lõfegyverhasználatról értesül, ellenõrzi, hogy

megtörtént-e a kényszerítõeszköz-használat jogszerûségének vizsgálata.

(2) A lõfegyverhasználat jogszerûségének vizsgálatáról készült jelentést, valamint az annak alapján hozott határozatot az

ügyész értékelni köteles. Amennyiben bûncselekmény megalapozott gyanúja merül fel, megteszi a szükséges

intézkedést.

26. § (1) Az ügyész a bv. intézetben, a rendõrségi fogdában, a közösségi szálláson, a befogadó állomáson, a nyomozó

hatóságok elõállító helyiségeiben, valamint az õrzött szálláson lezajlott jelentõs rendkívüli eseményekrõl – külön

intézkedésben meghatározottak szerint – jelentést tesz az Önálló Osztálynak. Rendkívüli esemény alatt a fogva tartás

rendjét súlyosan zavaró cselekvést, mulasztást vagy más történést kell érteni.

(2) A rendkívüli eseményrõl szóló jelentés tartalmazza:

a) az eseményben szereplõ személy adatait és a büntetés-végrehajtási adatokat,

b) az esemény bekövetkezésének pontos idõpontját,

c) az esemény rövid leírását.

(3) A jelentés alapját az érintett szervtõl kapott tájékoztatás képezi.

(4) Az ügyész köteles nyomban távbeszélõn az Önálló Osztálynak jelenteni

a) a fogvatartottal szembeni fegyverhasználatot,

b) a fogvatartott halálát okozó kényszerítõ eszköz használatát,

c) terrorcselekményt, fogolyzendülést, ezek kísérletét, elõkészületét, illetve felszámolását,

d) fogolyszökést és annak kísérletét, szökevény elfogását, befogadását,

e) fogvatartott kiszabadítására irányuló támadást, annak elõkészületét, illetve felszámolását,

f) járvány vagy tömeges fertõzõ megbetegedés bekövetkezését, megszûnését,

g) fogvatartott halálát,

h) fogvatartott öngyilkosságát, öngyilkossági kísérletét, ha 8 napon túl gyógyuló sérülést eredményezett.

(5) Amennyiben az elítélt által okozott rendkívüli esemény egyben bûncselekmény is, illetve bûncselekmény

elkövetésének megalapozott gyanúját keltette, fel kell terjeszteni az Önálló Osztályra a fogvatartott ellen benyújtott

vádirat másodpéldányát, a bíróság elé állításról készített feljegyzést, illetve a feljelentést elutasító vagy a nyomozást

megszüntetõ határozatot.

(6) A 24. § rendelkezései valamennyi rendkívüli eseménynél értelemszerûen irányadók.
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TIZEDIK RÉSZ
A BÛNÜGYI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER, AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK BÍRÓSÁGAI ÁLTAL
MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROKKAL SZEMBEN HOZOTT ÍTÉLETEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK,
VALAMINT A BÛNÜGYI ÉS RENDÉSZETI BIOMETRIKUS ADATOK NYILVÁNTARTÁSÁNAK
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

27. § (1) Az ügyész törvényességi felügyeleti tevékenysége során figyelemmel kíséri a bûnügyi nyilvántartások törvényességét

és azt is, hogy a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesítés a jogszabályoknak megfelelõen történik-e

(a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben

hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi

XLVII. törvény 1. § (2) bekezdés).

(2) Ha az ügyész felügyeleti munkája során törvénysértést észlel, intézkedik annak megszüntetése érdekében. Az ügyész

indítványozza a bíróság mentesítést kimondó határozatának hatályon kívül helyezését, ha a mentesítés hatályát

vesztette vagy utóbb megállapítják, hogy a mentesítésnek törvényi akadálya volt [a büntetõeljárásról szóló 1998. évi

XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 577. § (4) bekezdés].

(3) A bûnügyi rendészeti és biometrikus adatok nyilvántartásának törvényességérõl, valamint az Európai Unió

tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásának szabályszerûségérõl

az ügyész legalább negyedévente köteles tájékozódni.

(4) A 2009. évi XLVII. törvény hatálya alá tartozó nyilvántartások törvényességi felügyeletét az ügyész külön

intézkedésben meghatározottak szerint látja el.

TIZENEGYEDIK RÉSZ
AZ UTÓGONDOZÁS TÖRVÉNYESSÉGÉNEK FELÜGYELETE

28. § (1) Az utógondozás törvényessége feletti felügyelet célja a szabadságvesztést kiállott elítélt társadalomba való

beilleszkedésének elõsegítése, az újabb bûncselekménytõl való hatékony visszatartása. Ennek érdekében az ügyész:

a) megvizsgálhatja a bv. intézetben a szabadulás elõkészítésére vonatkozó jogszabályok megtartását,

b) vizsgálatot tarthat az utógondozással megbízott szerveknél,

c) az ellenõrzési vagy felügyeleti joggal felruházott szervet vizsgálat tartására kérheti fel,

d) meghallgathatja a szabadultat.

(2) Az ügyész az utógondozás törvényességi felügyelete során az Ütv. 5. § (1) bekezdésében, valamint a 22. § (2) és

(4) bekezdésében írt intézkedéseket teheti meg.

TIZENKETTEDIK RÉSZ
A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS TÖRVÉNYESSÉGE FELETTI FELÜGYELET MÓDSZEREI ÉS INTÉZKEDÉSEI

Törvényességi vizsgálatok

29. § (1) A büntetõügyben hozott határozatok végrehajtásának törvényessége feletti ügyészi felügyelet fõbb módszerei:

a) a Legfõbb Ügyészség által elõírt és

b) a helyi törvényességi vizsgálatok.

(2) A Legfõbb Ügyészség által elõírt vizsgálat [(1) bekezdés a) pont] esetén a fogva tartó intézetekben tartott

vizsgálatokról külön-külön feljegyzést; a máshol végzett vizsgálatokról az egész megyére (fõvárosra) kiterjedõen egy

összefoglaló feljegyzést; minden helyi törvényességi vizsgálatról [(1) bekezdés b) pont] a megvizsgált szervekként

külön-külön kell feljegyzést készíteni.

(3) A Legfõbb Ügyészség által elõírt vizsgálat esetén a feljegyzés egy példányát – az írásbeli intézkedések másolatával

együtt – fel kell terjeszteni az Önálló Osztályra.

(4) A helyi törvényességi vizsgálatot a fõügyészség valamely olyan büntetés-végrehajtási felügyeleti kérdésben folytatja

le, amely nem esik az egyéb idõszakos vizsgálati kötelezettségek körébe.
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30. § A 29. § szerinti törvényességi vizsgálatokról készített feljegyzés tartalmazza:

a) az ellenõrzés helyét és idejét,

b) a törvényességi vizsgálat tárgyát,

c) a vizsgálati tapasztalatok összefoglaló értékelését,

d) a megállapítások alapját képezõ adatokat, tényeket, jogeseteket,

e) a törvénysértés, mulasztás okait.

Intézkedések

31. § (1) A 29. § szerinti törvényességi vizsgálatról készített feljegyzés 1 példányát az ügyész – 15 napon belül – külön átirattal

megküldi a vizsgált szerv vezetõjének. Az átiratban kell a szükséges intézkedést kérni a bíróságtól, más szerveknek

pedig rendelkezést vagy felhívást adni.

(2) Nem kell külön feljegyzést küldeni, ha az ügyész a törvénysértést nem a 29. § szerinti törvényességi vizsgálat során

észlelte.

Rendelkezés

32. § (1) Rendelkezést ad az ügyész, ha törvénysértést észlel, és a 33. § (1) bekezdése alapján felhívásnak nincs helye.

(2) A rendelkezés tartalmazza:

a) a pontos tényállást,

b) annak a jogszabálynak a megjelölését, amelynek megszegését az ügyész észlelte,

c) utasítást a törvénysértés azonnali megszüntetésére.

(3) Az ügyész a rendelkezésében figyelmezteti az illetékes szerv vezetõjét az Ütv. 22. § (2) bekezdésében megjelölt

kötelességére és 15 napi határidõt jelöl meg neki arra, hogy a rendelkezés végrehajtásáról adjon tájékoztatást.

(4) Ha a szerv vezetõje a rendelkezést nem hajtja végre, illetve a rendelkezés végrehajtásáról a megjelölt határidõben az

ügyészt nem tájékoztatja, ezt az ügyész az Önálló Osztálynak haladéktalanul jelenti.

(5) Az ügyész nyomban köteles szabadlábra helyezni azt, akit törvényes határozat nélkül vagy a határozatban megjelölt

idõponton túl tartanak fogva.

Felhívás

33. § (1) Felhívással fordul az ügyész az illetékes vezetõhöz, ha törvénysértõ gyakorlatot vagy mulasztásban megnyilvánuló

törvénysértést észlel.

(2) Az ügyész arra is felhívja az illetékes vezetõ figyelmét, hogy intézkedni köteles a felhívásra, illetõleg ellene 15 napon

belül – felettes szerve útján – elõterjesztést tehet a felettes ügyészhez, amelynek a felhívásban foglaltak végrehajtására

halasztó hatálya van [Ütv. 22. § (4) bekezdés].

Felelõsségre vonás kezdeményezése

34. § Amennyiben az ügyész felügyeleti tevékenysége során a fogva tartást foganatosító hivatalos személy olyan

cselekményét vagy mulasztását észleli, amely bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanújára utal, a megyei

(fõvárosi) fõügyészt feljegyzéssel tájékoztatja. A feljegyzés a bûncselekmény megalapozott gyanújára utaló részletes

tényállást és a rendelkezésre álló bizonyítékok megjelölését is tartalmazza.

35. § Ha az ügyész által észlelt törvénysértés vagy jogszabálysértõ mulasztás fegyelmi vétség megállapítására alkalmas, az

ügyész az illetékes szerv vezetõjénél fegyelmi eljárást kezdeményez. Ha a törvénysértés vagy jogszabálysértõ

mulasztás szabálysértést valósít meg, szabálysértési eljárást kezdeményez. Kártérítési eljárást akkor kezdeményez az

ügyész, ha a törvénysértés folytán károkozás is történt és a kezdeményezést fontos állami vagy társadalmi érdek

indokolja, illetve ha a jogosult nem képes jogainak védelmére.
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36. § Amennyiben a fõügyészség az Ütv. 23. §-ának (2) bekezdése alapján a jogszabályi rendelkezés érvényesülésének

biztosítása érdekében kezdeményezi az illetékes bíróság elnökének intézkedését; ezt – a kezdeményezés egyidejû

felterjesztésével – az Önálló Osztálynak jelenti.

TIZENHARMADIK RÉSZ
ZÁRÓ ÉS ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

37. § (1) A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetének katonai fogdakörlet részén a területileg illetékes katonai ügyészi

feladatokat ellátó ügyész gyakorolja a törvényességi felügyeletet, és az õ hatáskörébe tartozik a büntetések és az

intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 104–104/A. §-a szerinti rendelkezések

végrehajtásának törvényességi felügyelete is.

(2) A katonai ügyészi feladatokat ellátó ügyész legalább háromévenként ellenõrzi a katonai mellékbüntetések

végrehajtását.

38. § (1) Az utasítás szövegében:

a) ügyész alatt a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi feladatok ellátásával megbízott

ügyészt;

b) fogvatartott alatt a szabadságvesztés büntetést, a szabálysértési és a pénzbírságot, rendbírságot helyettesítõ

elzárást töltõ, az õrizetben lévõ személyt, az elõzetesen letartóztatottat, az idegenrendészeti eljárásban elrendelt

õrizetet töltõ külföldi állampolgárt, az ideiglenesen kényszergyógykezeltet, a kényszergyógykezeltet, az õrzött

szálláson, a közösségi szálláson, a befogadó állomáson és a nyomozó hatóságok elõállító helyiségeiben

elhelyezett személyt kell érteni.

(2) Az utasítás a fiatalkorúak feltételes szabadsága megszüntetésének, javítóintézeti nevelésének és pártfogó

felügyeletének törvényességi felügyeletére nem terjed ki.

(3) Ügyésznek a büntetés-végrehajtás törvényessége feletti felügyeleti ügyészi feladatokkal történõ megbízása elõtt az

Önálló Osztály vezetõjének véleményét be kell szerezni.

(4) Az utasításban nem érintett egyéb kérdésekben az ügyészség szervezetének és mûködésének szabályairól szóló külön

utasítás az irányadó.

39. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990. Legf. Ü. utasítás.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész 6/2012. (I. 27.) LÜ utasítása
a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenységrõl szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást

adom ki:

1. § A büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenységrõl szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 29. §-ának

(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az elsõ, illetve a másodfokon jogerõre emelkedett bírósági határozatok törvényességét az ügyészség

szervezetérõl és mûködésérõl szóló legfõbb ügyészi utasításban meghatározott felettes ügyészség kíséri

figyelemmel.”
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2. § Az Ut. 30. §-át megelõzõ

„NEGYEDIK RÉSZ

A KATONAI ÜGYÉSZSÉGEK TEVÉKENYSÉGE”

alcím, valamint a bevezetõ szöveg helyébe a következõ alcím és szöveg lép:

„NEGYEDIK RÉSZ

A KATONAI ÜGYÉSZEK TEVÉKENYSÉGE

Az utasítás rendelkezéseit a katonai büntetõeljárásában a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:”

3. § Az Ut. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ügyészi feladatokat a katonai büntetõeljárásban a Kúria elõtt a Legfõbb Ügyészség, a Fõvárosi Ítélõtábla elõtt a

Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészség, az illetékes törvényszékek elõtt a Központi Nyomozó Fõügyészség katonai

ügyészei látják el [Be. 474. §-ának (1) bekezdése].

(2) A legfõbb ügyész rendelkezése alapján a katonai ügyész olyan ügyben is eljárhat, amelyre illetékessége egyébként

nem terjed ki.”

4. § Az Ut. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„33. § (1) A katonai büntetõeljárásban a járási és járási szintû ügyészség, valamint a fõügyészség alatt a Központi

Nyomozó Fõügyészséget kell érteni.

(2) A büntetõbíróság elõtti eljárásban való katonai ügyészi részvétel és közremûködés – a 29. § (3) bekezdésében

meghatározottak szerinti – ellenõrzését a Legfõbb Ügyészség Büntetõbírósági Ügyek Fõosztálya végzi.

(3) A katonai büntetõeljárásban elsõ, illetve másodfokon jogerõre emelkedett bírósági határozatok törvényességét – a

29. § (4) bekezdésére figyelemmel – a Legfõbb Ügyészség Büntetõbírósági Ügyek Fõosztálya kíséri figyelemmel.”

5. § Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép hatályba.

6. § Az Ut.

a) 2. §-ának (1) bekezdésében, 29. §-ának (2) bekezdésében, a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe „Kúria”,

b) 2. §-ának (1) bekezdésében, a „megyei (fõvárosi) bíróságok” szövegrész helyébe „törvényszékek (Fõvárosi

Törvényszék)”, 20. §-a (1) bekezdésének második mondatában a „megyei (fõvárosi) bíróságnak” szövegrész

helyébe „törvényszéknek (Fõvárosi Törvényszéknek),”

c) 2. §-ának (1) bekezdésében, a „helyi bíróságok”, valamint a „helyi ügyészségek” szövegrész helyébe

„járásbíróságok”, illetve „járási és járási szintû ügyészségek”,

d) 3. §-ának (6) bekezdésében „a Be. 63/A. §-ában” szövegrész helyébe „a büntetõeljárásról szóló 1998. évi

XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 63/A. §-ában”,

e) 9. §-ának (1) bekezdésében az „[1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 310. §]” szövegrész helyébe

„(Be. 310. §)”

szöveg lép.

7. § (1) Hatályát veszti az Ut. 32. §-ának második mondata.

(2) Az Ut. 2. §-ának (1) bekezdésében foglalt járási és járási szintû ügyészségek alatt 2012. december 31-ig helyi

bíróságokat, illetve helyi ügyészségeket kell érteni.

(3) Az utasítás rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

8. § Ez az utasítás 2013. január 1-én hatályát veszti.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész
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A legfõbb ügyész 7/2012. (I. 27.) LÜ utasítása
az Országos Kriminológiai Intézet kutatóinak követelményrendszerérõl és pótlékáról

Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében, valamint a legfõbb ügyész, az ügyészek és más

ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 141. §-ának (5) bekezdésében foglalt

felhatalmazás alapján az Országos Kriminológiai Intézet kutatóira vonatkozó követelményrendszert és a kutatói pótlékot a

következõk szerint állapítom meg:

1. § Az Országos Kriminológiai Intézetben (a továbbiakban: OKRI) tudományos tevékenységet végzõ ügyészségi

alkalmazottakat (a továbbiakban: kutatókat) – az utasításban meghatározott feltételek teljesítése esetén – a 2–5. §-ban

meghatározott valamelyik kutatói munkakörbe kell besorolni.

Tudományos segédmunkatárs

2. § (1) Tudományos segédmunkatárssá azt kell kinevezni, aki

a) egyetemi, vagy

b) az OKRI profiljába tartozó bûnügyi és kriminológiai kutatásokhoz szükséges ismeret megszerzését tanúsító

fõiskolai

oklevéllel rendelkezik.

(2) A tudományos segédmunkatársnak

a) szakmai vezetés mellett kifejtett kezdeti tudományos alkotó tevékenységet kell végeznie, képesnek kell lennie

résztémák önálló kidolgozására,

b) el kell sajátítania a tudományos kutatómunka alapvetõ módszereit,

c) részt kell vennie az OKRI kutatási feladatainak megoldásában, kollektív kutatási eredmények feldolgozásában,

legalább társszerzõként az eredmények közlésében,

d) meg kell kezdenie a szakvizsgára, illetve a fokozatszerzésre – az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az

egyetemi oklevél megszerzésére – való felkészülést.

(3) A tudományos segédmunkatársat az illetményalap tíz százalékának megfelelõ mértékû kutatói pótlék illeti meg.

Tudományos munkatárs

3. § (1) Tudományos munkatárssá azt kell kinevezni, aki

a) egyetemi jogi végzettséggel és a bûnügyi tudományok területén legalább ötéves kutatói, oktatói gyakorlattal;

vagy jogi gyakorlattal és jogi szakvizsgával rendelkezik; vagy egyetemi doktori képzésben abszolutóriumot

szerzett, illetõleg

b) szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel és a társadalomtudományok területén legalább ötéves kutatói,

oktatói vagy szakmai gyakorlattal rendelkezik; vagy egyetemi doktori képzésben abszolutóriumot szerzett és

mindkét esetben legalább egy idegen nyelv tárgyalási szintû ismeretével rendelkezik.

(2) A tudományos munkatársnak

a) részt kell vennie az OKRI kutatási feladatainak megoldásában, képesnek kell lennie önálló kutatási feladatok

elvégzésére,

b) kutatási eredményeit rendszeresen közzé kell tennie,

c) doktori (PhD) fokozatot kell szereznie,

d) részt kell vennie szakterülete tudományos közéletében, elõ kell segítenie a kutatási eredmények hasznosítását és

nemzetközi megismertetését.

(3) A tudományos munkatársat az illetményalap húsz, vezetõk esetében harminc százalékának megfelelõ mértékû kutatói

pótlék illeti meg.

Tudományos fõmunkatárs

4. § (1) Tudományos fõmunkatárssá azt kell kinevezni, aki

a) doktori (PhD) vagy azzal egyenértékû fokozattal,

b) legalább tízéves önálló kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlattal,

c) kutatásszervezési és irányítási képességgel,
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d) legalább egy idegen nyelv elõadói szintû ismeretével rendelkezik és alkalmas a munkatársak és a segédmunkatársak

kutatómunkájának vezetésére.

(2) A tudományos fõmunkatársnak

a) alkotó módon és tevékenyen kell hozzájárulnia a kutatási feladatok meghatározásához és megoldásához,

b) tudományos eredményeit magyar és idegen nyelven közzétéve aktívan részt kell vennie a hazai és nemzetközi

tudományos közéletben,

c) képesnek kell lennie egy-egy kutatási feladat megoldására szervezett csoport munkájának irányítására, komplex

kutatások összefogására és tudományszervezési feladatok elvégzésére,

d) részt kell vennie a tudományos utánpótlás nevelésében, valamint az oktatási tevékenységben.

(3) A tudományos fõmunkatársat az illetményalap harminc, vezetõk esetében negyven százalékának megfelelõ mértékû

kutatói pótlék illeti meg.

Tudományos tanácsadó

5. § (1) Tudományos tanácsadóvá azt lehet kinevezni, aki

a) legalább doktori (PhD) vagy azzal egyenértékû fokozatot szerzett,

b) tizenöt éves vagy annál hosszabb idejû eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlattal rendelkezik,

c) tudományszakát átfogóan ismeri, valamint

d) legalább egy idegen nyelvet olyan magas szinten ismer, amely képessé teszi szakterületén elõadás tartására és a

szakmai vitában való részvételre, továbbá

e) alkalmas a tudományos utánpótlás kutatómunkájának vezetésére.

(2) A tudományos tanácsadónak

a) meghatározó módon részt kell vennie tudományszakának fejlesztésében, az OKRI tudományos feladatainak

kidolgozásában, a végrehajtás irányításában és ellenõrzésében,

b) aktív tevékenységet kell kifejtenie a tudományszervezési feladatok végzésében, kutatócsoportok munkájának

irányításában,

c) kutatási eredményeit kiemelkedõ színvonalon közzétéve rendszeres és sokoldalú kapcsolatot kell tartania a

gyakorlati élettel,

d) el kell látnia a hazai és nemzetközi tudományos közéletben az OKRI, illetve az OKRI tevékenységköréhez tartozó

tudományterület szakmai képviseletét,

e) kezdeményezõ módon közre kell mûködnie a tudományos utánpótlás érdekében folyó oktató-nevelõ munkában,

f) az OKRI igazgatójának felkérésére közre kell mûködnie a döntések elõkészítésében.

(3) A tudományos tanácsadót az illetményalap ötven százalékának megfelelõ mértékû kutatói pótlék illeti meg.

6. § Különös méltánylást érdemlõ esetben a legfõbb ügyész a 2–5. §-ban meghatározott követelményrendszerben foglalt

feltételek egyikének alkalmazásától eltekinthet.

7. § (1) A kutatóknak – az OKRI kutatási tervei alapján – egyéni munka- és továbbképzési tervet, valamint a kutatási

eredmények hasznosításával kapcsolatos tervet (publikáció, elõadások, disszertáció, kutatási zárójelentés stb.) kell

készíteniük és annak végrehajtásáról éves beszámoló keretében számot kell adniuk.

(2) A kutatók – a szakképzettségüknek megfelelõ területen – oktatóként és egyéb módon (oktatási tervek, anyagok

elõkészítése stb.) az ügyészi, illetve más bûnüldözõ és igazságügyi szervek oktatási és továbbképzõ tevékenységéhez

kötelesek segítséget nyújtani.

8. § Az utasítás alkalmazása szempontjából vezetõ: az igazgató, az igazgatóhelyettes, az osztályvezetõ, az osztályvezetõ-

helyettes.

9. § (1) Ez az utasítás 2012. február 1-jén lép hatályba, a kutatói pótlékra vonatkozó rendelkezéseit 2012. január 1-jétõl kell

alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az Országos Kriminológiai Intézet kutatóinak követelményrendszerérõl szóló 7/2005. (ÜK. 4.) LÜ

utasítás.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész
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Személyi hírek

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Márton Lajos nyíregyházi városi ügyészségi vezetõhelyettes ügyészt – szolgálati helyén – vezetõ ügyésszé,

Fröhlichné dr. Zalabai Évát a Szolnoki Városi Ügyészséghez,

dr. Gyuris Edit szegedi városi,

dr. Lõrinczy Judit siklósi városi,

dr. Vörösné dr. Klement Beáta hódmezõvásárhelyi városi ügyészségi titkárt – szolgálati helyükön – ügyésszé,

dr. László Viktória fehérgyarmati városi ügyészségi fogalmazót – szolgálati helyén – alügyésszé,

Molnár Boglárkát a Legfõbb Ügyészség Kabinetjébe ügyészségi megbízottá,

Csóka János szombathelyi nyomozó ügyészségi nyomozót és

Nagy István fõtanácsos, tatabányai nyomozó ügyészségi nyomozót

– szolgálati helyükön – ügyészségi ügyintézõvé.

Kinevezések módosítása

A legfõbb ügyész

dr. Virág György fõtanácsos, OKRI igazgató kinevezését igazgató-helyettesre módosította,

dr. Falvai Zsolt budapesti nyomozó ügyészségi vezetõ ügyészt áthelyezte a Fõvárosi Fõügyészséghez fõügyészségi

ügyészi munkakörbe.

Áthelyezés és kinevezés

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Szinay István legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt a Kabinetbe és kinevezte az Adatvédelmi és Biztonsági

Osztály osztályvezetõ ügyészévé.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Gerencsér Balázs Szabolcs budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi ügyészt,

dr. Ibolya Tibor Béla budapesti IV. és XV. kerületi vezetõ ügyészt,

dr. Nagy Réka fõvárosi fõügyészségi ügyészt

a Legfõbb Ügyészség Kabinetjébe,
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dr. Kontrát Richárd budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi ügyészt,

dr. Stecbauer Róbert Loránd budapesti törvényességi felügyeleti ügyészségi ügyészt

a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára,

dr. Grim Zsolt fõvárosi fõügyészségi ügyészt a Legfõbb Ügyészség Kiemelt és Katonai Ügyek Fõosztályához

legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe,

dr. Kiss Árpád budapesti nyomozó ügyészségi ügyészt a Központi Nyomozó Fõügyészséghez,

dr. Majerusz László miskolci városi ügyészségi ügyészt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészséghez,

dr. Zubornyák Ágnes kecskeméti városi ügyészségi ügyészt a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészséghez

fõügyészségi ügyészi munkakörbe,

dr. Jancsák Ramóna tatabányai városi ügyészségi ügyészt a Budaörsi Városi Ügyészséghez.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyész áthelyezte

dr. Torma Zsuzsa szerencsi városi ügyészségi ügyészt a Miskolci Városi Ügyészséghez,

dr. Almási Edina szikszói városi ügyészségi fogalmazót a Miskolci Városi Ügyészséghez,

dr. Kállai Gábor mezõkövesdi városi ügyészségi fogalmazót a Szikszói Városi Ügyészséghez.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyész áthelyezte

dr. Havasi Ágnes jászberényi városi ügyészségi fogalmazót a Szolnoki Városi Ügyészséghez és

dr. Walter Ákos szolnoki városi ügyészségi fogalmazót a Jászberényi Városi Ügyészséghez.

Kirendelések

A legfõbb ügyész kirendelte

dr. Bóta László Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészségen szolgálatot teljesítõ legfõbb ügyészségi ügyészt és

dr. Csiha Gábor Sándor alezredes, fõvárosi fellebbviteli fõügyészségi katonai ügyészt

a Fõvárosi Fõügyészséghez.

Kirendelések és megbízások

A legfõbb ügyész kirendelte

Dr. Vókó György legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt az Országos Kriminológiai Intézethez, egyidejûleg

megbízta az igazgatói feladatok,

dr. Grim Zsolt legfõbb ügyészségi ügyészt a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez,

dr. Kordé Csaba Vas megyei fõügyészségi ügyészt a Kõszegi Városi Ügyészséghez,

dr. Németh Gábor pécsi városi ügyészségi ügyészt a Siklósi Városi Ügyészséghez,

és egyidejûleg megbízta õket a vezetõ ügyészi feladatok,

dr. Ott István fõhadnagy, központi nyomozó fõügyészségi katonai ügyészt a Budapesti Nyomozó Ügyészséghez, ezzel

egyidejûleg megbízta a vezetõhelyettes ügyészi feladatok

ellátásával.
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Megbízások

A legfõbb ügyész megbízta

dr. Ibolya Tibor Béla legfõbb ügyészségi ügyészt a Kabinet Titkársági Osztályát is vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes

ügyészi,

dr. Judiné dr. Vida Angéla legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt az Általános Közigazgatási Jogi Osztályt is vezetõ

fõosztályvezetõ-helyettes ügyészi,

dr. Tancsik Rudolf legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyészt az Igazgatási Osztályt is vezetõ fõosztályvezetõ-helyettes

ügyészi,

dr. Panyi Béla Attila címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészhelyettest

– szolgálati helyén – a fõügyészi,

Gulyásné dr. Birinyi Ildikó Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi osztályvezetõ ügyészt – szolgálati helyén – a büntetõjogi

szakági fõügyészhelyettesi,

dr. Szûcs András legfõbb ügyészségi ügyészt – szolgálati helyén, a Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és

Jogvédelmi Önálló Osztályon – az osztályvezetõ ügyészi,

dr. Zaránd Viktor Központi Nyomozó Fõügyészségre kirendelt budapesti VIII. kerületi vezetõhelyettes ügyészt a

Központi Nyomozó Fõügyészség Korrupció Elleni Ügyek Osztálya osztályvezetõ ügyészi és

Csehné dr. Nagy Piroska Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi ügyészt – szolgálati helyén – a Büntetõjogi Osztály

osztályvezetõ ügyészi feladatainak ellátásával.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Dolánszki Anikó budapesti V. és XIII. kerületi ügyészségi fogalmazónak 2011. december 31. napjával,

Borjádi István szekszárdi nyomozó ügyészségi nyomozónak 2012. február 1. napjával,

Horváth Gabriella Mária pestvidéki nyomozó ügyészségi nyomozónak 2012. július 1. napjával.

Halálozások

Kozmáné dr. Kulcsár Ágnes ügyészségi tanácsos, ny. mátészalkai városi ügyészségi ügyész életének 72. évében,

2012. január 7-én,

Horváth Balázsné ny. Bács-Kiskun megyei fõügyészségi elõadó életének 76. évében, 2011. december 27-én,

Csinger Mihályné ny. Jász-Nagykun-Szolnok megyei fõügyészségi írnok életének 62. évében, 2011. december 28-án

elhunyt.

Az ügyészi szervezet mindhármukat saját halottjaként temettette el.
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Igazolványok érvénytelenítése

dr. Miks Antal ny. legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ ügyész 010005,

dr. Szebeny Imre ny. legfõbb ügyészségi ügyész 010457,

Szántóné Ritz Éva ny. legfõbb ügyészségi tisztviselõ 100641,

Farkasné Tóth Emília Tünde fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ 100135,

Börcsök Margit szekszárdi városi ügyészségi írnok 120955, valamint

Nagy János budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi fizikai alkalmazott 130924 sorszámú szolgálati igazolványát a

Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.

Közlemények

A Legfõbb Ügyészség alapító okirata

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. § (2) bekezdése alapján a Legfõbb Ügyészség alapító

okiratát a következõk szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv elnevezése:

Legfõbb Ügyészség

Idegen (angol) nyelvû neve: Office of the Prosecutor General

2. A költségvetési szerv székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 16.

A költségvetési szerv – törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként felveendõ – területileg, feladatellátásában

elkülönült, a gazdálkodás keretéül szolgáló részelõirányzatokkal rendelkezõ kötelezettségvállalási joggal felruházott,

elõirányzat-felhasználási keretszámlával és kincstári kártyafedezeti számlával rendelkezõ nem jogi személyiségû

alárendelt egységei és azok címe:

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. 4.

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.
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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.

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
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3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:

Országgyûlés

1973. január 1.

4. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkezõ jogszabály megnevezése:

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi V. törvény.

Mûködését meghatározó törvény az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.)

5. A költségvetési szerv irányító szerve, székhelye:

A legfõbb ügyész

1055 Budapest, Markó u. 16.

Az alapítói jogok gyakorlója: Magyarország Országgyûlése

(1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.)

6. A költségvetési szerv vezetõje és választási rendje:

A Legfõbb Ügyészséget a legfõbb ügyész vezeti.

A legfõbb ügyészt az ügyészek közül a köztársasági elnök javaslatára az Országgyûlés választja kilenc évre

[Magyarország Alaptörvénye 29. cikk (4) bekezdés].

7. A költségvetési szerv illetékessége:

Magyarország területe

8. A költségvetési szerv besorolása:

a gazdálkodási jogköre alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

A költségvetési szerv gazdasági szervezete a Legfõbb Ügyészség gazdasági fõigazgatósága.

9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az ügyészség az igazságszolgáltatás közremûködõjeként érvényesíti az állam büntetõigényét a büntetõeljárásról

szóló törvényben meghatározott feltételek szerint; irányítja, felügyeli, illetve elvégzi a vádat elõkészítõ nyomozási

eljárást, képviseli a közvádat a bírósági eljárásban, felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett.

Az ügyészség a közérdek védelme érdekében közremûködik annak biztosításában, hogy mindenki betartsa a

törvényeket. A jogszabályok megsértése esetén – törvényben meghatározott esetekben és módon – fellép a

törvényesség érdekében [Ütv. 1. § (1)–(2) bekezdés].

10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az ügyészség

a) a büntetõeljárásról szóló törvényben (a továbbiakban: büntetõeljárási törvény) meghatározott ügyekben

nyomoz (ügyészségi nyomozás);

b) felügyel arra, hogy a nyomozó hatóság az önállóan végzett nyomozást a törvény rendelkezéseit megtartva

végezze (nyomozás feletti felügyelet);

c) törvényben meghatározott egyéb jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben;

d) közvádlóként gyakorolja a vádemelés közhatalmi jogkörét; a bírósági eljárásban képviseli a vádat, továbbá

gyakorolja a büntetõeljárási törvényben számára biztosított jogorvoslati jogokat;

e) törvényességi felügyeletet lát el a büntetések, a mellékbüntetések, az intézkedések, a személyi szabadságot

elvonó és azt korlátozó eljárási kényszerintézkedések, az utógondozás, valamint a bûnügyi, a szabálysértési és a

körözési nyilvántartás végrehajtásáról szóló jogszabályi rendelkezések megtartása felett, továbbá közremûködik

a büntetés-végrehajtási bíró eljárásában;

f) közremûködik abban, hogy a bírósági eljárásban a törvényeket helyesen alkalmazzák (az ügyész részvétele a

bíróságok polgári, munkaügyi, közigazgatási és gazdasági jogi peres és nemperes eljárásaiban);

g) elõsegíti, hogy a hatósági jogkört gyakorló, illetve bíróságon kívüli jogvitát intézõ szervek a jogszabályok

rendelkezéseit megtartsák;

h) kiemelt figyelmet fordít a kiskorúak által és sérelmére elkövetett bûncselekmények üldözésére, a fiatalkorúak

ellen indult szabálysértési és büntetõeljárás különös szabályainak betartására; törvényben meghatározott
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esetekben közremûködik a kiskorúak jogainak érvényre juttatásában és eljárást kezdeményez a szükséges

gyermekvédelmi intézkedések megtétele érdekében;

i) ellátja a nemzetközi szerzõdésekbõl, különösen a jogsegély kérésével és nyújtásával összefüggésben rá háruló

feladatokat;

j) teljesíti Magyarországnak az Eurojustban való részvételével kapcsolatos feladatokat;

k) ellátja a tevékenysége körében okozott jogsértések és károk megtérítése miatt indított perekben való

képviseletet [Ütv. 2. § (1) bekezdés].

Az ügyészség tudományos és kutató intézménye az Országos Kriminológiai Intézet, amely a bûnözés kutatása, a

kriminológia, a kriminalisztika és a büntetõ- jogtudományok elméletének és gyakorlatának fejlesztése céljából

mûködik [Ütv. 10. § (1) bekezdés].

Az alaptevékenység(ek) államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

842331 ügyészségi tevékenység

722014 jog- és államtudományi alapkutatás

722015 jog- és államtudományi alkalmazott kutatás

722016 jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés

Államháztartási szakágazati besorolás:

842330 ügyészségek tevékenysége

11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:

Az ügyészségi alkalmazottak – a legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az

ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) alapján – ügyészségi szolgálati viszonyban

állnak.

A katonai ügyészek a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi

XCV. törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerzõdéses katonák, s mint az Üjt., illetve a Munka Törvénykönyvérõl

szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók állnak ügyészségi szolgálati jogviszonyban.

12. A költségvetési szerv jogelõdje: nincs.

13. A Legfõbb Ügyészség a közfeladat ellátása tekintetében jogutódja a 2011. december 31-i hatállyal megszûnt Katonai

Ügyészségnek.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket az Ütv., a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és

mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok és legfõbb ügyészi

utasítások szabályozzák.

Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Legfõbb Ügyészség Gazd.: 168/2011.

azonosítójú, 2011. január 25-én kelt egységes szerkezetû alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2011. december 20.

Gazd.: 1049/2011.

Dr. Polt Péter s. k.,
legfõbb ügyész
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Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

A legfõbb ügyész a legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi

életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) 13. §-ának (1) bekezdése és a 18. §-ának (4) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

– a Legfõbb Ügyészség Kabinetjének Adatvédelmi és Biztonsági Osztályára legfõbb ügyészségi csoportvezetõ

ügyészi,

– a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség büntetõjogi szakági fõügyészhelyettesi,

– a Pest Megyei Fõügyészség büntetõjogi szakági fõügyészhelyettesi,

– a Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészségre magánjogi szakági fellebbviteli fõügyészségi ügyészi,

– a Pest Megyei Fõügyészség Büntetõbírósági, Büntetés-végrehajtási, Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi

Osztályára büntetés-végrehajtási szakterületi fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi,

– a Kõszegi Városi Ügyészségre – 2012. július 1-jétõl betölthetõ – vezetõ ügyészi,

– a Nyíregyházi Városi Ügyészségre vezetõhelyettes ügyészi,

– a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészségre ügyészi és

– a Nagykátai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi

állás betöltésére.

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üjt. 11–12. §-ai állapítják meg.

A Legfõbb Ügyészség Kabinetje Adatvédelmi és Biztonsági Osztályának legfõbb ügyészségi csoportvezetõ ügyészi

álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, és a „C” szintû

biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt.

A Bács-Kiskun megyei és a Pest megyei fõügyészhelyettesi álláshelyekre való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek

járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzésükhöz és a „C” szintû biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon

kockázati tényezõt. További jogszabályban nem szereplõ feltétel, hogy a pályázók legalább ötéves büntetõjogi

szakági ügyészi gyakorlattal rendelkezzenek.

A Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészség fellebbviteli fõügyészségi ügyészi álláshelyére való kinevezés jogszabályban

nem szereplõ feltétele, hogy a pályázó legalább ötéves magánjogi szakági ügyészi gyakorlattal és a magánjogi

bírósági ügyek intézésében szerzett tapasztalattal rendelkezzen.

A Kõszegi Városi Ügyészség vezetõ ügyészi, a Nyíregyházi Városi Ügyészség vezetõhelyettes ügyészi és a Nyíregyházi

Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyeire való kinevezés feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági

ellenõrzésükhöz, és a „C” szintû biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt.

A Kõszegi Városi Ügyészség vezetõ ügyészi és a Nyíregyházi Városi Ügyészség vezetõhelyettes ügyészi álláshelyeire

szóló kinevezés jogszabályban nem szereplõ feltétele továbbá az is, hogy a pályázók legalább hároméves büntetõjogi

szakágban szerzett ügyészi gyakorlattal rendelkezzenek.

A Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség ügyészi álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálásánál a nyomozói, nyomozó

ügyészségi titkári gyakorlat elõnyt jelent.

Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat.

A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal – az Üjt. 14. §-ának (2) bekezdésében írt feltételektõl

függõen – három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki.

Az ügyész járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak.

A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt

képesítési követelményeknek és az Üjt. 11. §-a (2) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést igazoló

eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. (Utóbbinál a törvényes mûködés tartamát csak külön felhívásra kell

igazolni.)

Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg

nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz.

A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történõ elérhetõségét (elektronikuslevél-cím, telefon-, illetve

telefaxszám stb.).
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A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére

hivatkozik, hajlandó alávetni magát a pályaalkalmassági vizsgálatnak, továbbá vállalja a vizsgálat költségeinek

megelõlegezését, valamint hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi és személyes adatait a vizsgálat végzésében

közremûködõ szervek és személyek, a szakmai véleményt törvény alapján megismerni jogosult szervek és személyek

kezeljék.

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.

Az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek külön felhívásra hatósági bizonyítvánnyal

kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üjt. 11. §-a (4) 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 – külön felhívásra, kinevezését megelõzõen köteles eleget tenni.

A pályázat érdemben nem bírálható el, ha

– elkésett,

– a hiányos pályázat benyújtója a kitûzött rövid határidõ alatt a hiány pótlására szóló felhívásnak nem tesz eleget,

– a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek a beérkezésre elõírt határidõ leteltekor nem felel meg.

(A hatósági bizonyítványt, a tényleges mûködés igazolását és a vagyonnyilatkozatot említettek szerint külön

felhívásra kell benyújtani.)

A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.

A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatnak (egy példányban):

– a Legfõbb Ügyészség Kabinetjének álláshelye esetében a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és

Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) 2012. február 15-én 13 óráig,

– a Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészség álláshelye esetében a Fõvárosi Fellebbviteli Fõügyészségre (1055 Budapest,

Markó u. 27.) 2012. február 20-án 13 óráig,

– a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség álláshelye esetében a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre (6000 Kecskemét,

Rákóczi u. 7.) 2012. február 10-én 13 óráig,

– a Pest Megyei Fõügyészség álláshelyei esetében a Pest Megyei Fõügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A)

2012. február 10-én 13 óráig,

– a Kõszegi Városi Ügyészség álláshelye esetében a Vas Megyei Fõügyészségre (9700 Szombathely, Szily J. u. 7.) 2012.

április 30-án 13 óráig,

– a Nagykátai Városi Ügyészség álláshelye esetében a Pest Megyei Fõügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty

u. 34/A) 2012. február 15-én 13 óráig,

– a Nyíregyházi Városi Ügyészség és a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség álláshelyei esetében a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Fõügyészségre (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.) 2012. február 20-án 13 óráig

kell beérkeznie.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ három hónapon belül írásban értesítjük.

Személyügyi, Továbbképzési

és Igazgatási Fõosztály
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Pályázati felhívás ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

A legfõbb ügyész a legfõbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi

életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (Üjt.) 18. §-ának (4) bekezdése, 19. § (1) bekezdése és a 109. §-ának

(1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

ügyészségi fogalmazói álláshelyek betöltésére a következõ szolgálati helyeken az alábbi létszámban:

Fõváros Jász-Nagykun-Szolnok megye

budapesti kerületi ügyészségek (15) Mezõtúri Városi Ügyészség (1)

Központi Nyomozó Fõügyészség Komárom-Esztergom megye

Budapesti Regionális Osztály (2) Esztergomi Városi Ügyészség (1)

Debreceni Regionális Osztály (1)

Gyõri Regionális Osztály (1) Nógrád megye

Balassagyarmati Városi Ügyészség (2)

Baranya megye Salgótarjáni Városi Ügyészség (1)

Pécsi Városi Ügyészség (1)

Pécsi Nyomozó Ügyészség (1) Pest megye

Budakörnyéki Ügyészség (2)

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Miskolci Városi Ügyészség (1) Somogy megye

Kazincbarcikai Városi Ügyészség (1) Kaposvári Nyomozó Ügyészség (1)

Szerencsi Városi Ügyészség (1) Nagyatádi Városi Ügyészség (1)

Ózdi Városi Ügyészség (1)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fejér megye Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség (1)

Sárbogárdi Városi Ügyészség (1) Fehérgyarmati Városi Ügyészség (1)

Kisvárdai Városi Ügyészség (1)

Gyõr-Moson-Sopron megye Mátészalkai Városi Ügyészség (1)

Mosonmagyaróvári Városi Ügyészség (1) Nyírbátori Városi Ügyészség (1)

Hajdú-Bihar megye

Debreceni Városi Ügyészség (1)

Berettyóújfalui Városi Ügyészség (1)

Püspökladányi Városi Ügyészség (1)

* * *

Az ügyészségi fogalmazók kinevezésének feltételeit az Üjt. 109. §-ának (1) bekezdése és 11. §-ának (4) bekezdése

állapítja meg. Ezek többek között: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, egyetemi jogi

végzettség. A fogalmazói kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

Az ügyészségi fogalmazó nem lehet tagja pártnak és nem folytathat politikai tevékenységet [Üjt. 47. § (2) és 121. §

(1) bekezdés].

A fogalmazó járandóságára az Üjt. rendelkezései vonatkoznak.

* * *
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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 pályázatnak legkésõbb

2012. február 20. napjáig

kell beérkeznie.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A pályázó fényképes, géppel írott részletes, magyar nyelvû, hagyományos (mondatokban fogalmazott) szakmai

önéletrajzát 2 példányban.

2. A pályázati felhívás mellékletében szereplõ „Adatlapot” 6 példányban (géppel vagy kézzel olvashatóan kitöltve;

a kitöltött adatlapot aláírás elõtt lehet sokszorosítani, 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

intézmény által a tanulmányok befejezésérõl kiállított eredeti igazolást, melynek tartalmaznia kell az oklevél fokozatát is,

– az idegennyelv-ismeretet igazoló okiratok egyszerû másolatát (kizárólag az államilag elismert nyelvvizsga

bizonyítványokat lehet feltüntetni; nemzetközi nyelvvizsgák csak akkor vehetõk figyelembe, ha a honosításuk

megtörtént és az errõl szóló dokumentumot is csatolták a pályázathoz; egyetemi lektorátusi vizsgák nem tüntethetõk

fel),

– 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

felhívásra kell benyújtani.

A pályázathoz idegen nyelven írt önéletrajzot nem kérünk. A pályázó által megadott adatokat (nyelvtudás, szakmai

gyakorlat, stb.) csak igazoló okiratok csatolása esetén tudjuk figyelembe venni. A pályázati anyagot nem kell sem

bekötni, sem lefûzni.

A pályázó a meghallgatás idõpontjáról elektronikus levélben kap tájékoztatást, ezért kérjük olyan e-mail cím

megjelölését, amelyen elérhetõ. Ennek hiányában kizárólag telefonon, vagy üzenetrögzítõn kap értesítést.

Azoknak, akik már korábban pályáztak ügyészségi fogalmazói álláshely betöltésére, a személyes adataik további

kezeléséhez hozzájárultak és pályázatuk visszaküldését nem kérték – 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

fõügyészséghez 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.
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A diploma hitelesített másolata, illetve a tanulmányok befejezésérõl kiállított igazolás abban az esetben pótolható

érvényesen – legkésõbb a személyes meghallgatás idõpontjáig –, ha a pályázó rendes államvizsga idõszaka még a

pályázati határidõt követõen is tart.

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 három hónapon belül levélben értesítjük.

* * *

Ez a pályázati hirdetmény megjelenik az Ügyészségi Közlönyben, valamint az ügyészség internetes honlapján

(www.mklu.hu).

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 (egyéb): 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, amelyre kéri a meghallga-
tás idõpontjáról az értesítést: ..................

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 pályázatának beadási dátuma (év, hónap):

A korábbi pályázatot milyen név alatt nyújtotta be: (amennyiben ez nem egyezik sem a születési, sem a jelenlegi névvel):

A pályázat sikertelensége esetén hozzájárulok, hogy személyes adataimat további pályázatok során történõ felhasználás 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 hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a személyes adataimat tartalmazó

adathordozókat, a pályázat sikertelensége esetén megsemmisítik a további pályázatok során történõ felhasználásra vonatkozó

hozzájárulásom (ADATLAP 2. oldal lap teteje), vagy a pályázati anyag visszaküldésére vonatkozó, a pályázat elbírálását követõen

60 napon belül írásban benyújtott kérelmem hiányában. Kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: …………………………, 2012. …………………… hó …… nap

……………………………………

pályázó aláírása
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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 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ 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: 800 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 800 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve 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: 800 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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A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

DR. GECSÉ NYI LAJOS, a tör té net tu do má nyok kan di dá tu sa

és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az ál lam- és jog tu do má nyok kan di dá tu sa

szer kesz té sé ben

SUB CLAUSULA
1956

Do ku men tu mok a for ra da lom tör té ne té hez
cí mû köny vét.

Mi és ho gyan tör tént 1956 õszén? Mi ként rop pant meg fo ko za to san a dik ta tú ra az ok tó be rig ve ze tõ hó na pok so rán,
mit tettek és mit akartak a for radalom vezetõi, miközben az ut cákon már a tankok dübörögtek és a fegy verek ro pog-
tak? És mit tettek a nagy hatalmak, me lyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pe dig az együtt ér zõ kívül-
ál lás  paravánja mö gül fi gyel te a pél dát lan bá tor ság gal vál lalt har cot és bu kást. Hi te les vá laszt a kér dé sek lán co la tá ra
alig ha ad hat más, mint a ko ra be li for rá sok ta nú sá ga.
Ez in dí tot ta a kö tet szer kesz tõ it ar ra, hogy az 50. év for du ló elõ es té jén mind ab ból, amit fon tos nak tar ta nak, a for ra -
da lom elõz mé nye it, az odá ig ve ze tõ utat, majd a hõ si küz de lem hát te ré ben fo lyó ha zai és nem zet kö zi tár gya lá so kat,
dön té se ket, ér té ke lé se ket il le tõ en, egy kö tet be gyûjt ve a tör té ne lem tu do mány sza bá lyai sze rint is mét köz zé te -
gyék. Ma gyar, orosz, an gol, ame ri kai, oszt rák le vél tá rak anya gá ból vá lo gat tak, és hasz nál ták az el sõd le ges köz lés he-
lyé nek meg jelölésével az ed di gi pub li ká ci ó kat is. Olyan gyûj te mény jött így lét re, amely, ha nem is hi ány ta la nul, de
meg ha tá ro zó ele me i ben át fog ja 1956 tör té ne tét.

A kö tet 768 ol dal ter je del mû, ár a 1500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

SUB CLAUSULA
1956

Do ku men tu mok a for ra da lom tör té ne té hez

cí mû, 768 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 1500 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

DR. GECSÉ NYI LAJOS, a tör té net tu do má nyok kan di dá tu sa

és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az ál lam- és jog tu do má nyok kan di dá tu sa

szer kesz té sé ben

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû köny vét.

A ma gyar nem zet sors for du ló it a XX. szá zad ban négy dá tum rep re zen tál ja. 1920, 1947 a tri a no ni és a pá ri zsi béke-
szerzõdés évei; 1956 a ma gyar for ra da lom vi lág tör té nel mi ese mé nye s 1989 az euró pai in teg rá ci ós fo lya mat kez dõ
eszten deje. Az év szá mok az euró pai tör té ne lem mi kén ti ala ku lá sá nak is meg határozó ter mi nu sai.
A Sub cla u su la so ro zat e kö te te a két bé ke szer zõ dés fõbb nem zet kö zi do ku men tu ma i nak be mu ta tá sá ra vál lal ko -
zott. A je len tõs rész ben el sõ ként nyil vá nos ság ra ke rü lõ for rá sok olyan té nyek, ame lyek kom men tárt nem igé nyel ve
ön magukért be szél nek. Fac ta  loquntur, fa ma vo lat.
A je len ko ri euró pai bé kék éve Ma gyar or szág szá má ra a Tri a non „kis pa lo tá tól” a pá ri zsi Qu ai de Or sa yn fek võ kül ügyi
pa lo tá ig tö ret le nül hú zó dik. Ezt pél dáz zák a köz zé tett do ku men tu mok.

A kö tet 1328 ol dal ter je del mû, ár a 2500 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

SUB CLAUSULA
1920–1947

cí mû, 1328 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 2500 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

Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 1. szám 85



A Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
meg je len tet te

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók le-
het nek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la -
ti  alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so-
kat  figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend -
szer eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér-
de ké ben, hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap-
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza-
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ-
jo gi jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.
 Haszonnal for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku -
sok, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 400 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 400 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

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 1000 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ 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: 1000 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 

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû kö te tét

Köz tu dott, hogy Ma gyar or szá gon, a XX. szá zad „öt ve nes” éve i ben, majd a le vert for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás so-
rán ki hir de tett tör vény sér tõ íté le te ket, a köz el sem füg get len íté szek ha tá ro za ta it a rend szer vál tás után sem mis sé
nyil vá ní tot ták. A ma gyar tár sa da lom vi szont vaj mi ke ve set tu d a kü lön bö zõ jel le gû jog fosz tást szen ve dett jo gá szo-
kon kí vül ar ról, hogy for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás vé gé ig a ma gyar bí rói, köz jegy zõi, ügyé szi és ügy vé di kar t, va la-
mint a mun ká ju kat se gí tõ kol lé gá kat mek ko ra vér vesz te ség érte.
Bá rán dy Pé ter, volt igaz ság ügy -m inis zter, 2003 már ci u sá ban bi zott sá got ál lí tott fe l a leg szé le seb ben ér tel mez he tõ
„har ma dik” ha tal mi ág ban te vé keny ke dõ ket ér t sé rel mek fel tá rá sá ra. A Zin ner Ti bor ve zet te ku ta tó cso port, Kah ler
Fri gyes, Kocz ka Éva, Pál völ gyi Fe renc és Tóth Bé la – két évi ku ta tó mun ká ját összeg zõ – je len té sé ben fel tár ja egy fe lõl
a  Horthy-korszakból a jog sza bá lyi elõz mé nye ket és a ko ra be li sze mély ze ti po li ti ka össze füg gé se it, más fe lõl az 1944
de cem be re óta foly ta tott „hu mán po li ti kát”, nyo mon kö vet ve a ma gyar or szá gi jo gász ság gal szem be ni in fer nót, az
ese ten ként mi nisz ter el nö ki ren de le te ken, tör vé nye ken és kü lön fé le szin tû párt ha tá ro za to kon ala pult, kü lön bö zõ
jel le gû at ro ci tá so kat 1962 au gusz tu sá ig.
A több ezer jo gász és mun ká ju kat se gí tõ szak ap pa rá tus be li kol lé ga drá mai élet út já nak – né hol a leg ap róbb rész le-
tek be me nõ – fel tá rá sá val meg írt mo no grá fi á ból ki tû nik, hogy a jo gá szo kat ér t sé rel me ket nem a sztá li ni bi ro da lom, 
ha nem a ha zai csat ló sai, és az õket ki szol gá ló nagy tu dá sú jo gá szok in du kál ták. Mi ként nem en ged ték a vég re haj tó
és törvény hozó ha ta lom le té te mé nye sei a Mon tes qu i eu-fé le el vek meg va ló su lá sát? Ho gyan tor zí tot ták el a ma-
gyar or szá gi jo gász ság hi va tás rend je i nek össze té te lét? Mi lyen be le szó lás sal bírt a po li ti kai rend õr ség, majd
az Állam vé del mi Ha tó ság nem csu pán a le tar tóz ta tot tak, ha nem a bí rói, ügyé szi és ügy vé di ka r tag ja i nak éle té be?
A szer zõk meg ál la pí tá sa it, ku ta tá suk összeg zõ ta nul sá ga it több mint 1800 jegy zet tá maszt ja alá.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó nál (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.; tel.: 235-4512/233), il let ve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Zin ner Ti bor
Meg fogy va és meg tör ve

cí mû, 680 ol dal ter je del mû ki ad ványt

(ár a: 1200 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


