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I. Rész: Az ügyészi szervezet  
 

1) Az ügyészség szerepe és alaptörvényi szabályozása 
 
Az ügyészség alkotmányjogi értelemben a közhatalmi érdeknek a megvalósítására jött létre. Az 
ügyészség kialakulása történetileg a vádjog államosításának következménye. Kezdetben a vád 
általános formája a magánvád volt, mely azt jelentette, hogy az elkövetett cselekmény miatt a 
sértett, illetőleg hozzátartozói, esetleg törzsének tagjai emeltek vádat, majd később (pl. a római 
jogban) egyes közérdeket sértő cselekménynél már meghonosodott a népvád intézménye. Csak 
később a polgári társadalmakban honosodott meg a büntetőeljárásnak az a rendszere, ahol az e 
célra kialakított külön szervezetre bízták a vádemelés és vádképviselet ellátását. A fejlődés során 
az ügyészség tevékenységi köre kiszélesedett, átfogó lett a büntetőeljárásban és jelentős 
jogosítványokat kapott a polgári és nem peres eljárásokban is. 
Az ügyészség intézményét Magyarországon a francia ministere public mintájára 1871-ben 
vezették be, a szervezet élén a koronaügyész állt.  
 
Az ügyészi szervezet államszervezeti helyét vizsgálva Európában két modell alakult ki.  

a) Az európai országok többségében (pl. Ausztria, Franciaország, Németország stb.) az 
ügyészség a végrehajtó hatalom része, az igazságügy miniszter irányította szervezet. 

b) A másik modell esetén (pl. a II. világháború. utáni Magyarország) az ügyészség az 
államszervezet önálló egységeként a végrehajtó hatalomtól függetlenül működik. 

 
Magyarországon 1949 után és napjainkban is az ügyészség a végrehajtó hatalomról leválasztott, 
csak az Országgyűlésnek felelős szervtípus lett   
 
Az alaptörvénybeli szabályozás  (Az ügyészség 29. cikk) 

 
(1) A legfőbb ügyész és az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködőjeként az állam 

büntetőigényét érvényesíti. Az ügyészség üldözi a bűncselekményeket, fellép más jogsértő 
cselekményekkel és mulasztásokkal szemben, valamint elősegíti a jogellenes cselekmények 
megelőzését. 

(2) A legfőbb ügyész és az ügyészség törvényben meghatározottak szerint 
a) jogokat gyakorol a nyomozással összefüggésben; 
b) képviseli a közvádat a bírósági eljárásban; 
c) felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett; 
d) törvény által meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol. 
(3) Az ügyészi szervezetet a legfőbb ügyész vezeti és irányítja, kinevezi az ügyészeket. A 

legfőbb ügyész kivételével az ügyész szolgálati jogviszonya az általános öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltéséig állhat fenn. 



3 
 

(4) A legfőbb ügyészt az ügyészek közül a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés 
választja kilenc évre. A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők 
kétharmadának szavazata szükséges. 

(5) A legfőbb ügyész évente beszámol tevékenységéről az Országgyűlésnek. 
(6) Az ügyészek nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet. 
(7) Az ügyészség szervezetének és működésének, a legfőbb ügyész és az ügyészek 

jogállásának részletes szabályait, valamint javadalmazásukat sarkalatos törvény határozza meg. 

Az Ügyészségről szóló sarkalatos törvény a 2011. évi CLXIII. törvény.  

 
A 3/2004. (II. 17.) AB határozat kimondta, hogy az ügyészség bár nem önálló hatalmi ág, de 
önálló alkotmányos szervezet. Az Alkotmánybíróság az ügyészséget, mint állami szervezetet a 
szélesebb értelemben vett igazságszolgáltatás rendszerében helyezte el, leszögezte, hogy a 
legfőbb ügyész a neki alárendelt szervezetnek szakmai és nem politikai vezetője. Így az 
Országgyűlés felé fennálló felelőssége csak a beszámolási, magyarázat- és válaszadási, valamint 
megjelenési kötelezettsége, illetve az Alkotmányban meghatározott feladatai ellátásának 
kötelezettségét foglalja magában. Az ügyészség függetlensége vonatkozásában kiemelendő, hogy 
az AB határozat szerint a legfőbb ügyész egyetlen más szervnek, így az Országgyűlésnek sincs 
alárendelve.  
Az Országgyűlés az ügyészség tevékenységét kétféle módon ellenőrzi: 
 

 a legfőbb ügyészi éves beszámoló révén, illetve  
 a legfőbb ügyésznek korlátozott válaszadási kötelezettségén keresztül. 

 
Az Alaptörvény mindezekre tekintettel szabályozza a legfőbb ügyész és az ügyészség jogállását. 
Mindebből következik, hogy az ügyészség és a legfőbb ügyész feladatának ellátása során csak az 
Alaptörvényre, a törvényekre és más jogszabályokra kell, hogy tekintettel legyen. Más szervnek 
vagy közjogi méltóságnak nincs alárendelve, az ügyészeknek utasítást csak a felettes ügyész, 
illetve a legfőbb ügyész adhat, míg a legfőbb ügyész nem utasítható. 
Az ügyészek nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak. 
A szigorúan hierarchikus felépítésű ügyészi szervezet élén az Országgyűlés által 2010 óta a 
korábbi hat helyett már 9 évre (vagyis már 3 választási ciklust érintő időre) választott legfőbb 
ügyész áll.  
A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés 
választja, a legfőbb ügyész helyetteseit a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi 
ki. Az ügyészeket a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze nevezi ki. 
A Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerében az ügyészi szervezet tehát nem tartozik a 
Kormány irányítása alá, hanem közvetlenül az Országgyűlésnek „felelős”. 
Az ügyészi szervezet centralizált felépítésű. Az ügyészek a legfőbb ügyésznek alárendelten 
működnek, utasítást csak a legfőbb ügyész és a felettes ügyész adhat nekik. 
 
Az ügyészség feladata nem korlátozódik a vád képviseletére a bírósági eljárásokban, hanem ennél 
tágabb. 
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Az ügyészség: 

a) a büntetőeljárásról szóló törvényben 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 büntetőeljárási 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 bűnügyi, a szabálysértési és a körözési nyilvántartás végrehajtásáról szóló jogszabályi 
rendelkezések megtartása felett, továbbá közreműködik a büntetés-végrehajtási bíró eljárásában; 

 
f) közreműködik 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) elősegíti, hogy a hatósági jogkört gyakorló, illetve bíróságon kívüli jogvitát intéző szervek a 
jogszabályok rendelkezéseit megtartsák; 

h) kiemelt figyelmet fordít a kiskorúak által és sérelmükre elkövetett bűncselekmények 
üldözésére, a fiatalkorúak ellen indult szabálysértési és büntetőeljárás különös szabályainak 
betartására; törvényben meghatározott esetekben közreműködik a kiskorúak jogainak érvényre 
juttatásában és eljárást kezdeményez a szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele 
érdekében; 

i) ellátja a nemzetközi szerződésekből, 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. 
 

Az új szabályozás szakít az ügyészi törvényességi felügyelet hagyományos fogalmával.  
Az ügyész elsősorban az igazságszolgáltatás közreműködőjeként - törvényben biztosított 
perindítási, fellépési jogával - gyakorolja közjogi hatáskörét. Az ügyészség a közérdek fokozott 
érvényesítését, s ennek részeként a jogvédelmet tekinti meghatározó sajátosságának. 
 Az ügyészség a jövőben nem általános panaszfórum, hanem csak az ügy érdemére kiható, az 
érintett jogviszony alapjait érintő törvénysértés esetén jár el. Az ügyész közérdekvédelmi 
feladatainak ellátásához szükséges jogi eszközöket részben a törvény tartalmazza, részben pedig - 
követve a már eddig is rendelkezésre álló, s a jövőben várhatóan tovább bővülő lehetőségeket - 
külön törvények határozzák meg. A törvény szerint megszűnik a vizsgálat általános ügyészi 
eszköz szerepe, alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a szerv működésében törvénysértésre utaló 
alapos ténybeli ok merül fel, s a vizsgálat a per vagy az azt megelőző felhívás megalapozása 
érdekében szükséges. 
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2) Az OKJ szóbeli vizsgán az ügyészségi tevékenységhez 
kapcsolódó kidolgozott tételek 

14. Ön az ügyészségen dolgozik ügyviteli munkakörben. Vezetője utasítja, 
hogy vegyen részt az iratok archiválásában, majd az iratok selejtezésében egy 
ügyésszel. Mondja el, hogy végzik el ezeket a feladatokat! 

Információtartalom vázlata 

–  Az archiválás fogalma 
–  Iratok átadás-átvétele levéltárnak 
–  Őrzési idő 
–  A selejtezés fogalma, gyakorisága 
–  A selejtezési jegyzőkönyv 
 A levéltár értesítése 

Archiválás 
 
Amennyiben az iktatási adatokat számítástechnikai program segítségével rögzítik és kezelik, a 
teljes adatbázisról félévente és évente legalább két példányban külön-külön számítástechnikai 
adathordozóra külső másolatot kell készíteni. E másolatok egy példányát az adott ügyészségi 
szervezeti egységnél a megfelelő szabályok alkalmazásával irattárba kell helyezni, egy példányát 
pedig az archív másolatok megőrzésére és kezelésére kijelölt ügyészségi szervezeti egységhez 
kell eljuttatni. Mivel az archív másolatok az adott ügyészség ügyviteli adatainak pillanatnyi 
állapotát tartalmazzák és tanúsítják, e másolatokat utólag megváltoztatni vagy felülírni tilos. 

Az iratok átadás-átvétele levéltárnak 
 
Különös figyelemmel kell lenni a levéltári anyagoknak minősülő iratok megőrzésére. 
A levéltár számára átadandó iratokat teljes, lezárt évfolyamokban, ügyviteli segédletekkel együtt, annak 
mellékletét képező iratjegyzékkel, az átadó költségére az irattári terv szerint átadás-átvételi jegyzőkönyv 
kísérletében teljes, lezárt évfolyamban kell átadni. A visszatartott iratokról külön jegyzék készül. 
A selejtezett, illetve a levéltárnak átadott iratokkal kapcsolatban számítástechnikai adathordozón is tárolt 
adatok függelékben meghatározott körét az illetékes levéltár részére számítástechnikai adathordozón, a 
levéltárnak megfelelő formátumban át kell adni. 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza:  
- az átadó szerv nevét,  
- a fogadó levéltár nevét,  
- az átadandó iratok évkörét,  
- mennyiségét és  
- ezt követően raktári egységenként az iratok jegyzékét. 
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Őrzési idő 
 
Az őrzési időt az ügyben tett utolsó érdemi intézkedéstől, lajstromok, iktatókönyvek, ügyviteli 
segédkönyvek és egyéb nyilvántartások esetében az utolsó bejegyzéstől, archivált számítógépes 
adatállományok esetében az archiválás időpontjától, személyzeti ügyekben a szolgálati viszony 
megszűnésétől kell számítani. 
Az ügyirat borítóján (az iratcsomó első lapján) a befejezést követően ügyészi utasítás alapján az 
irodai ügyintéző feltünteti  

 a selejtezés évét vagy azt, hogy  
 az irat nem selejtezhető, levéltárnak átadandó, illetve megőrizendő.  

 
Az irattári tervnek megfelelő tételszámot a lajstromba (iktatókönyvbe) is be kell jegyezni. 
Amennyiben a lajstromba (iktatókönyvbe) iktatott ügyek egy irattári tételszám alá tartoznak, 
elegendő azt a lajstrom (iktatókönyv) nyitó - évszámot feltüntető - lapjára egy alkalommal 
bevezetni 
 
A selejtezés fogalma, gyakorisága 
 
Selejtezés Az irattárból megsemmisítés céljából az iratokat csak selejtezésre vonatkozó előírások 
szerint lehet kiemelni.  
Irattári terv alapján évente egyszer selejtezni kell. El kell dönteni, hogy mely iratok őrzési ideje 
járt le.  Az őrzési idő lejárata előtt is ki lehet selejtezni az érdemi vagy ügyviteli szempontból 
jelentéktelen piszkozatokat.  
A selejtezést bizottság folytatja le, ebben részt vesz az ügyész és egy irattári alkalmazott. 
 
A selejtezési jegyzőkönyv 
 
A selejtezésről három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell jelölni a: 
 Selejtezés helyét, idejét 
 A selejtezésben résztvevők nevét, beosztását, 
 Selejtezett iratok irattári tételszámát. 
 Az iratok keletkezésének évszámát, ügyszámát, darabszámát. 
 

A jegyzőkönyvet a résztvevők aláírják. A selejtezés megtörténtét a lajstromban és raktári 
jegyzékben megfelelő tételszámnál a „kiselejtezve” selejtezés éve be kell jegyezni. 
 
A levéltár értesítése 

A selejtezés helyéről és idejéről az illetékes levéltárat annak megkezdése előtt legalább 30 nappal 
írásban értesíteni kell. Selejtezésre kerülő iratnál az olyan tárgyat amely iratnak nem minősül a 
jogosultnak ki kell adni, amennyiben ez nem lehetséges, akkor meg kel semmisíteni. 
 
Irattározás 
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Az irattározás szempontjából iratnak kell tekinteni az ügyészi szervekhez érkezett vagy a 
működéssel összefüggésben kézírás, gépírás, vagy sokszorosítás útján keletkezett valamennyi 
írásbeli anyagot, térképet, műszaki és gazdasági terveket, rajzokat, pénzügyi, könyvelési 
bizonylatokat, valamint mindezek nyilvántartására szolgáló ügykönyveket, ügyviteli 
segédkönyveket, kartonokat stb. Ugyancsak iratnak minősül valamennyi - a számítástechnika 
alkalmazása során nem ideiglenes céllal létrehozott adatot tartalmazó - adathordozó. 
Az iratok irattári kezelése 

Az iratok - nagy- és kisirattárban - elhelyezése végett az irattár számára olyan, tűzrendészeti szabályoknak 
megfelelő helyiséget kell biztosítani, amelyben az iratokat nedvesség vagy más veszély (állati, növényi 
kártevők stb.) nem fenyegeti. 

Az iratok irattári kezelése az irattári terv alapján történik. Az irattári tervet az ügykörökben és a 
szervezetben bekövetkező változásoknak megfelelően - szükségeshez képest - módosítani kell. Az irattár 
kezelésével megbízott személy (irattáros) az irattárban őrzött iratokról raktári jegyzéket vezet, amely a 
tárolási egységek (doboz, csomó, kötet stb.), valamint az irattári terv szerinti tagolást is feltünteti. A 
kisirattár iratait raktári jegyzék alapján kell a nagyirattárnak átadni. 

 
15. Ön egy büntető szakágban dolgozó ügyész mellett jogi asszisztens. Az 
ügyész megkéri, hogy a bűnügyi nyilvántartások részére készítsen 
adatszolgáltatást az ügyei alapján. Mely bűnügyi nyilvántartásoknak hányas 
számú adatlapon teljesít adatszolgáltatást, és mennyi idő alatt? 
 
Információtartalom vázlata 
 
Az arcképmásolatot az ügyész hányas számú adatlapon, mely esetben, melyik  
nyilvántartónak küldi meg?  
 
Megrovás alkalmazása esetén hányas számú adatlapon, melyik nyilvántartónak 
közöl adatot az ügyész?  
 
Mely esetekben, és hányas számú adatlapon teljesít az ügyész adatszolgáltatást a 
büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére?   
 
Ha az ügyész a kényszerintézkedést megszünteti, mely nyilvántartónak, hányas 
számú adatlapon teljesítik az adatszolgáltatást?  
 
A daktiloszkópiai nyilvántartás részére hányas számú adatlappal és melléklettel, 
milyen esetben teljesít adatszolgáltatást az ügyész?   
 
A DNS profil nyilvántartása részére mikor, milyen módon közöl adatokat az  
ügyész, és mit küld meg egyidejűleg a szakértői nyilvántartónak?   
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Bevezető szöveg: a bűnügyi nyilvántartások közös jellemzői 
 
A bűnügyi nyilvántartásról a 2009. évi XLVII. törvény rendelkezik. 
A bűnügyi nyilvántartások az azokban kezelt adatok tekintetében közhiteles hatósági 
nyilvántartások. A bűnügyi nyilvántartás jelentősége abban áll, hogy az adatok rendszerbe 
foglalása, értékelése lehetővé teszi következtetések levonását a bűncselekmények tetteseire vagy 
a bűncselekmények elkövetésének körülményeire. A bűnügyi nyilvántartási rendszerben az 
adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv kezeli, a bűnügyi nyilvántartási rendszerből adatot 
továbbít, valamint a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatokról e törvény szerinti 
hatósági bizonyítványt állít ki.  
A törvény hatálya alá tartozó nyilvántartások törvényességi felügyeletét a legfőbb ügyész látja el. 
A bűnügyi nyilvántartás részére az ügyészeknek is van adatközlési kötelezettsége.  
Az adatokat 3 munkanapon belül kell közölni a nyilvántartások részére. 
Az adatközlésben a jogi asszisztens közreműködhet ügyészi felügyelettel. Ezzel közvetlenül 
segítheti az ügyész munkáját. 
 
A bűnügyi nyilvántartás három teljesen elkülönülő részből áll. Ezek: 
  
 a bűnügyi nyilvántartási rendszer, ezt a nyilvántartást a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala látja el. A bűnügyi nyilvántartási rendszer két, 
jellege, valamint adattartalma alapján elkülönülő egységből áll: 

 a személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásából, valamint  
 a bűnügyi nyilvántartásokból.  

 
 az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott 

ítéletek nyilvántartása, valamint  
 
 bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása.  

ez speciális szakértői nyilvántartást igényel, ezért ezt a nyilvántartást a Bűnügyi Szakértői és 
Kutatóintézet látja el. 
 
     A biometrikus nyilvántartások két alapnyilvántartása  

 a daktiloszkópiai (ujjlenyomat) nyilvántartás, valamint  
 a DNS-profil nyilvántartás,  

 
A bűnügyi nyilvántartások a törvény alkalmazásában: 
 

a) a bűntettesek nyilvántartása  
(Itt az ügyésznek nincs adatközlési kötelezettsége, azt a bíróság és a bv. teljesíti). 
 

b) a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló büntetlen előéletű személyek nyilvántartása 
(itt az ügyésznek akkor kell adatot közölnie, ha megrovást alkalmaz (a 3. számú adatlapon), 
 
Ennek a nyilvántartásnak egyik célja, hogy egyes különösen bizalmas munkakörök betöltése, 
illetőleg közbiztonságra veszélyes tevékenységek végzése esetén a büntetlen előéleten túl, 
meghatározott ideig, bizonyos bűncselekmények miatti marasztalás esetén is kizárható legyen a 
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tevékenység végzésére való jogosultság. E feltételek igazolását, illetőleg ellenőrzésének 
lehetőségét biztosítja ez az adatállomány. A nyilvántartási idő - bizonyos meghatározott 
kivételekkel - nem lehet több mint a mentesítés beálltától számított tizenkettő év. 
 

c) a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása 
 
A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani, akivel 
szemben büntetőeljárás indult. Itt a legszélesebb körű az ügyész adatszolgáltatási kötelezettsége. 
A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az 1. és 2. számú adatlapokon teljesít 
adatszolgáltatást.  
Az 1. számú adatlaphoz mellékeli az arcképmást, és annak egyedi azonosítóját. 

1. számú adatlapot állít ki az ügyész  
 a nyomozás felfüggesztése,  
 a felfüggesztett nyomozás folytatásának elrendelése, továbbá  
 a nyomozás megszüntetése esetén. 
2. számú adatlapot  
 a vádemelés és  
 a vádemelés elhalasztása esetén állít ki.  

Ha a megalapozott gyanú közlésekor ujj és tenyérnyomat vagy szájnyálkahártya-törlet (DNS) 
felvételére is sor kerül, az 1. számú adatlapon a felvett ujj és tenyérnyomathoz kapcsolódó 
belső azonosító kódot, valamint a felvett szájnyálkahártya-törlethez kapcsolódó belső azonosító 
kódot is fel kell tüntetni. 
 

d) a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartása. 
 
A kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani, 
akivel szemben:  

 előzetes letartóztatást,  
 lakhelyelhagyási tilalmat,  
 házi őrizetet,  
 távoltartást,  
 ideiglenes kényszer-gyógykezelést rendeltek el, továbbá akinek  
 előzetes letartóztatása óvadék letétele miatt szűnt meg. 

 
Az ügyészség e nyilvántartás részére a 9. számú adatlapon akkor közöl adatokat, ha a 
kényszerintézkedést megszünteti. 
 
Az arcképmásolatot az ügyész hányas számú adatlapon, mely esetben, melyik 
nyilvántartónak küldi meg?  
 
 
Az érintett arcképmásának nyilvántartását - főszabály szerint - a törvény minden olyan személy 
tekintetében előírja, akivel szemben büntetőeljárást indítottak, valamint akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen elítéltek. 
Az érintett arcképmásolatát a nyomozó hatóság vagy az ügyészség küldi meg a bűnügyi 
nyilvántartási szervnek, amelyik a gyanúsítottat büntetőeljárás alá vonta. A bűnügyi nyilvántartó 
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szerv azzal egyidejűleg, hogy nála az érintett adatainak nyilvántartásba vételét kezdeményezik 
(általában a nyomozó hatóság, ügyészség a megalapozott gyanú közlését követően), köteles 
kapcsolati kódot képezni és a bűnügyi nyilvántartásokban e kapcsolati kódot feltüntetve - 
személyazonosító adatok nélkül - kezelni a bűnügyi információkat. 
 
A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére az 1. és 2. számú adatlapokon történik 
az adatszolgáltatás.  
 
A büntetőügyekben az érintettekről készített fényképeket (arcképmásolatot) nem az elsődlegesen 
szakértői jellegű, biometrikus adatokat tartalmazó nyilvántartásokban, hanem a személyazonosító 
adatok között kezelik. Ennek oka, hogy az ujj- és tenyérnyomatokkal, valamint a DNS-profilokkal 
szemben a fényképek büntetőügyekben történő felhasználása nem igényel speciális szakértelmet, 
azokkal a szakértői nyilvántartásokban szereplő adatoktól eltérően szakértői műveleteket nem 
végeznek, így nem indokolt, hogy a fényképek adatkezelője a szakértői nyilvántartó szerv legyen. 
 
A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásában szereplő adatok kezelésének célja 
a) a bűnügyi nyilvántartásokban, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásában szereplő adatok tekintetében az érintett, valamint 
b) a büntetés-végrehajtási intézetbe és a rendőrségi fogdába befogadás során a befogadott 
személyek azonosítása. 
 
 
Megrovás alkalmazása esetén hányas számú adatlapon, melyik nyilvántartónak közöl 
adatot az ügyész?  
 
A Btk. a bűncselekmény elkövetőivel szemben kiszabható intézkedések között tartalmazza a 
megrovást. 
„Megrovásban kell részesíteni azt, akinek a cselekménye az elbíráláskor már nem veszélyes, 
vagy oly csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legkisebb 
büntetés kiszabása, vagy más intézkedés alkalmazása is szükségtelen. 
A megrovással a hatóság a rosszallását fejezi ki, és az elkövetőt felhívja, hogy a jövőben 
tartózkodjék bűncselekmény elkövetésétől. A büntetőeljárás során az elkövetővel szemben az 
ügyész is alkalmazhat megrovást. Az ügyész által kiszabott megrovás végrehajtásáról az ügyész 
gondoskodik. 
Ilyenkor az elkövetővel szemben kiszabott ügyészi intézkedés a hátrányos jogkövetkezmények 
alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába kerül.  
 
Megrovás esetén a 3. számú adatlapon közli az ügyész a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, 
büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére a törvényben meghatározott adatokat. 
 
 
Mely esetekben, és hányas számú adatlapon teljesít az ügyész adatszolgáltatást a 
büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére?  
 
Itt a legszélesebb körű az ügyész adatszolgáltatási kötelezettsége. A büntetőeljárás hatálya alatt 
állók nyilvántartása részére az 1. és 2. számú adatlapokon teljesít adatszolgáltatást.  
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Az 1. számú adatlaphoz mellékeli az arcképmást, és annak egyedi azonosítóját. 
 a nyomozás felfüggesztése,  
 a felfüggesztett nyomozás folytatásának elrendelése, továbbá  
 a nyomozás megszüntetése esetén. 

 
2. számú adatlapot  

 a vádemelés és  
 a vádemelés elhalasztása esetén állít ki.  

Ha a megalapozott gyanú közlésekor ujj és tenyérnyomat vagy szájnyálkahártya-törlet (DNS) 
felvételére is sor kerül, az 1. számú adatlapon a felvett ujj és tenyérnyomathoz kapcsolódó 
belső azonosító kódot, valamint a felvett szájnyálkahártya-törlethez kapcsolódó belső azonosító 
kódot is fel kell tüntetni. 
 
A bűnügyi nyilvántartás a törvényben meghatározott adatokat tartalmazó, közhitelű hatósági 
nyilvántartás, amelynek feladata a törvényben meghatározott adatok gyűjtése, kezelése, azokról 
okirat kiadása, törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása. 
 
A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában annak adatait kell nyilvántartani, akivel 
szemben büntetőeljárás indult. 
 Nem kell nyilvántartani annak az adatait, 
a) akivel szemben a büntetőeljárás magánvádas bűncselekmény miatt előterjesztett 
magánindítvány alapján indult, függetlenül attól, hogy az ügyész átvette-e a vád képviseletét, 
b) akivel szemben pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárás, továbbá 
c) akinek katonai bűncselekménye miatt a katonai ügyész a feljelentést elutasította, és az 
elbírálást fegyelmi eljárásra utalta. 
 
Nem indokolt ugyanis nyilvántartásba venni annak a személynek az adatait, akivel szemben egy 
másik magánszemély eljárást kezdeményezett. 
A törvény részletesen meghatározza büntetőeljárás hatálya alatt állókkal kapcsolatban 
nyilvántartandó adatok körét (ideértve a személyazonosító adatokhoz tartozó kapcsolati kódot, 
valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásában szereplő adatokkal való 
összekapcsolhatóságot biztosító belső azonosító kódot. 
 
A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásába felvett adatokat 
a) a büntetőeljárás jogerős befejezéséig vagy 
b) a nyomozás megszüntetéséig 
kell nyilvántartani. 
 
Ha az ügyész a kényszerintézkedést megszünteti, mely nyilvántartónak, hányas számú 
adatlapon teljesítik az adatszolgáltatást?   
 
Az ügyészség e nyilvántartás részére a 9. számú adatlapon akkor közöl adatokat, ha a 
kényszerintézkedést megszünteti. A kényszerintézkedés megszüntetését a határozatot hozó 
bíróság vagy ügyészség közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel. A kényszerintézkedés hatálya alatt 
állók nyilvántartásába felvett adatokat a kényszerintézkedés megszűnéséig vagy megszüntetéséig 
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kell nyilvántartani. A kényszerintézkedés alatt állókat addig indokolt nyilvántartani, amíg velük 
szemben meg nem szüntetik az elrendelt kényszerintézkedést. 
 
A daktiloszkópiai nyilvántartás részére hányas számú adatlappal és melléklettel  
milyen esetben teljesít adatszolgáltatást az ügyész?   
 
A daktiloszkópiai nyilvántartás rendeltetését akkor tölti be, ha az ujj- és tenyérnyomatokat nem 
pusztán nyilvántartja, hanem azokat egymással összehasonlítva és elemezve olyan 
következtetéseket tud levonni (pl. hogy egy elítélt személy ujj- és tenyérnyomatát egy évekkel 
korábban elkövetett, le nem zárt ügyben megtalálták az elkövetéshez használt fegyver 
markolatán), amelyek a bűnfelderítés hatékonyabbá válásához nélkülözhetetlenek. 
 
A biometrikus nyilvántartások két alapnyilvántartása  

 a daktiloszkópiai nyilvántartás, valamint  
 a DNS-profil nyilvántartás, 

Ez speciális szakértői nyilvántartást igényel, ezért ezt a nyilvántartást a Bűnügyi Szakértői és 
Kutatóintézet látja el. 
      
Az ujjlenyomat vizsgálata a daktiloszkópia a krimináltechnika kiemelt jelentőségű területe. A 
kézujjak bőrfodorszálainak rajzolatait felhasználó személyazonosító eljárás nyilvántartási 
rendszere Magyarországon 1908 óta létezik. 
 
A daktiloszkópia három alapelve: 
a) A változatlanság azt jelenti, hogy az ujjbegyek papilláris vonalai, bőrfodorszálai a 
kialakulásuktól a megsemmisülésükig megtartják alapvető rajzolatukat (ha megsérül, vagy akár 
szándékosan ledörzsölik is a bőrfelszínt, az eredeti alakjában ismét helyreáll. A fodorszálak csak 
a bőr belső rétegeivel együtt semmisíthetők meg, de az ilyen „bőrátültetés” rendkívül ritka és 
költséges műtét és megtörténte általában felismerhető marad. 
b) Az egyediség azt jelenti, hogy a bőrfodorszál-rajzolatoknak más személynél meg nem 
ismétlődő jellegük van (Még az egypetéjű ikrek ujjlenyomatának rajzolata is különböző. Egy 
Galton nevű tudós számítása szerint egy a 64 milliárdhoz, hogy egyetlen ujj bőrfodorszál-
rajzolata egyező legyen). 
c) Az osztályozhatóság pedig azt jelenti, hogy a bőrfodorszál-rajzolatok könnyen osztályozhatók 
is. Ma már az ujjlenyomatok szkenner segítségével kerülnek a nyilvántartási rendszerbe, így 
lehetőség van a nem teljesen jó minőségű lenyomatok (töredékek) vizsgálatára is. Erre szükség is 
van, mert a daktiloszkópiai nyomok jelentősége már a bűnelkövetők túlnyomó többsége előtt már 
ismertté vált (pl. kesztyű használat, a megérintett felületek letörlése). 
 
A daktiloszkópiai nyilvántartás célja: 
 
a) a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon 
rögzített ujj- és tenyérnyomat alapján a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe nem 
hozható, 
b) a bűncselekményt elkövető, 
c) rendkívüli haláleset miatt folyó közigazgatási hatósági eljárásban az ismeretlen 
személyazonosságú elhunyt, 
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d) büntetés-végrehajtási intézetbe, valamint rendőrségi fogdába befogadás során a befogadott, 
valamint 
e) a személyazonosság igazolásának megtagadása esetén, az igazoltatott személy azonosítása.  
 
Annak ujj- és tenyérnyomatát kell nyilvántartani, aki öt évi vagy ezt meghaladó szabadságvesztés 
büntetéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
büntetőeljárás alatt áll. Ebben a körben az elkövetett bűncselekmény tárgyi súlya indokolja a 
nyilvántartásba vételt. 
A  törvény tételesen felsorolja azokat az öt évet el nem érő szabadságvesztés büntetéssel 
fenyegetett szándékos bűncselekményi tényállásokat is, amelyek alapján ha eljárás indul, a terhelt 
ujj- és tenyérnyomatát nyilvántartásba kell venni. Vannak ugyanis olyan törvényi tényállások, 
ahol a visszaesés jól kimutatható (pl. lopás, testi sértés), vagy amelyek elkövetésének 
felderítésekor - az ott rögzített nyomok alapján - az eredetileg felderítettnél nagyobb súlyú 
bűncselekmények felderítésére is sor kerül (pl. jármű önkényes elvétele). 
 
A daktiloszkópiai és fényképnyilvántartás tartalmazza 
a nyilvántartott természetes személyazonosító adatait 
a bűncselekmény(ek) megnevezését, a Btk. szerinti minősítését 
a bűncselekmény(ek) elkövetésének helyét és idejét 
az eljáró nyomozó hatóság megnevezését, a büntetőügy iktatószámát 
az ujj- és tenyérnyomatot, valamint az arcképet.  
 
Az ujj- és tenyérnyomatvétel során az ujj- és tenyérnyomatot a a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 
3. mellékletében meghatározott ujjnyomatlapon kell rögzíteni, az ujjnyomatlapot belső azonosító 
kóddal kell ellátni. 
 
A DNS profil nyilvántartása részére mikor, milyen módon közöl adatokat az ügyész, és mit 
küld meg egyidejűleg a szakértői nyilvántartónak? 
 
A biometrikus nyilvántartások két alapnyilvántartása  
a daktiloszkópiai nyilvántartás, valamint  
a DNS-profil nyilvántartás. 
 
A DNS-profil-nyilvántartás 
a) a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon 
rögzített DNS-profilok nyilvántartásából, 
b) a büntetőeljárás alá vont személyek DNS-profiljainak nyilvántartásából, valamint 
c) a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személyek DNS-profiljainak 
nyilvántartásából áll. 
 
Ez speciális szakértői nyilvántartást igényel, ezért ezt a nyilvántartást a Bűnügyi Szakértői és 
Kutatóintézet látja el. 
 
Az ujj- és tenyérnyomat mellett az emberi dezoxiribonukleinsav (DNS) molekula is olyan egyedi 
jellegzetességekkel rendelkezik, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy egy személyt közel 
kétséget kizáró módon jellemezzen és másoktól elkülöníthető módon azonosítson. E jellemzője 
miatt a DNS-profilok (a DNS molekula meghatározott szakaszai alapján képzett adatsor) 
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elemzése és nyilvántartása - többek között - egyes büntetőügyek felderítése szempontjából ma 
már nélkülözhetetlen bűnüldözési eszköz világszerte. 
A DNS-profilok nyilvántartásának célja megegyezik a daktiloszkópiai nyilvántartás céljával, 
azzal a különbséggel, hogy előbbi felhasználását - a rendelkezésre álló korlátozott technikai és 
anyagi lehetőségek miatt - a törvény sem a büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadás, sem 
az igazoltatást megtagadó személy azonosítása céljából nem teszi lehetővé. 
 
Az igazságügyi orvosszakértői munkában hasznosítható a genetikai ujjlenyomat technikája, mely 
során a gyanúsított személyt úgy azonosítják, hogy a DNS-ét a bűncselekmény helyszínéről 
származó minta DNS-ével hasonlítják össze.  
 
A DNS-vizsgálat főleg akkor segíthet a nyomozásban, ha a gyanúsított mindent tagad, hiszen a 
helyszínen összegyűjtött anyagmaradványok alapján a tettes könnyen azonosítható.  
Az ujjlenyomathoz hasonlóan minden embernek egyedi a DNS-felépítése. A bűntény helyszínén 
talált hajszálból, a pici hajkorpából, de akár egyetlen molekulából is megállapítható, hogy ki járt 
ott, ki jöhet szóba gyanúsítottként. 
Sokáig csak az ujjlenyomat összehasonlító vizsgálata nyújtott lehetőséget azon kérdés 
eldöntésére, hogy adott személy járt-e a bűncselekmény helyszínén. Hosszú időn át folytatott 
kutatás után 1985-ben történt az áttörés a „DNS-ujjnyomat technika” kidolgozása révén. 
Nem szükséges, hogy a minta (vér, ondó, nyál, haj stb.) sok DNS-t tartalmazzon, elméletileg 
egyetlen DNS-szál is elegendő.  
Szintén nagy szerepe lehet a DNS vizsgálatoknak az ártatlanul gyanúba keveredettek 
tisztázásában. Az Egyesült Államokban például több régebbi ügy utólagos szakértői vizsgálatát 
végezték el, és a DNS vizsgálatok több korábban elítélt vádlott felmentéséhez vezettek. 
 
A büntetőeljárás alá vont személyek DNS-profiljainak nyilvántartásában annak az adatait kell 
nyilvántartani, akivel szemben: 
a) ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény, 
b) üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett, három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő bűncselekmény, 
c) három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő emberkereskedelem (Btk. 175/B. §), 
megrontás (Btk. 201. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (Btk. 204. §), kitartottság (Btk. 
206. §), kerítés (Btk. 207. §), embercsempészés (Btk. 218. §), 
d) kétévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetéssel fenyegetett kábítószerrel vagy kábítószernek 
minősülő anyaggal való visszaélés (Btk. 282. §), 
e) fegyveres elkövetéssel megvalósuló bűncselekmény vagy 
f) az állam elleni bűncselekményekkel (Btk. X. fejezet), a terrorcselekménnyel (Btk. 261. §), a 
nemzetközi gazdasági tilalom megszegésével (Btk. 261/A. §), a visszaélés atomenergia 
alkalmazásával (Btk. 264/B. §), a pénzmosással (Btk. 303. §), valamint a szolgálati 
bűncselekményekkel (Btk. XX. Fejezet I. cím) kapcsolatban fennálló feljelentési kötelezettség 
elmulasztása vagy a terrorcselekményre irányuló előkészület (Btk. 261. §) 
miatt indítottak büntetőeljárást. 
A daktiloszkópiai nyilvántartás részére az adatközlést az ügyészség, a 21/2009. (VI. 19.) IRM 
rendelet 3. mellékletben meghatározott, megfelelően kitöltött és belső azonosító kóddal ellátott 
ujjnyomatlap két példányának megküldésével teljesíti. 
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16. Ön az ügyészségen ügyviteli feladatokat lát el. Gyakorlatra jönnek jogi 
asszisztensek. Hogy mutatná be nekik az ügyészségen vezetett iktatókönyvek 
típusait és sajátosságait? 

Információtartalom vázlata 

–  Büntetőlajstrom 
–  Törvényességi felügyeleti lajstrom 
–  Magánjogi felügyeleti lajstrom 
–  A MAKÖR program sajátosságai 
–  Ügyszámképzés  
 
Lajstrom: az ügyészségi szervezeti egység rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála 
keletkezett, hozzá intézett és megőrzött) iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) 
nyilvántartására szolgáló folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként megnyitott és lezárt 
ügykönyv, amelyben csak a kezdő iratok kapnak új számot, az utóiratok pedig sorszámot. 
Készülhet számítástechnikai program segítségével is. Elektronikus adathordozón tárolt lajstrom 
esetén a folyamatosság biztosítása az iktatókönyvet az adathordozóra rögzítő számítástechnikai 
program feladata. 
 
Lajstromozás: az érkezett beadvány, saját keletkeztetésű irat lajstromszámmal történő 
 ellátása ügyszakonként, ügycsoportonként elkülönítve. 
 
Lajstromszám: a feleknek, az ügy tárgyának és a lajstromba való bejegyzésének  
 azonosítására szolgál. Az ügyek száma: az ügy száma, törve az érkezés évének számával.  
 
-bűntetőlajstrom    „B” 

-törvényességi felügyeleti  lajstrom  „T” 

-magánjogi felügyeleti lajstrom   „P” 

A számítógépes iktatás bevezetése nem helyettesíti az átadókönyvek szerepét, átadás-ávétel 
tényét sajátkezű aláírás bizonyítja. A tárgyévet követő én febr.15-ig külső adathordozón kell 2 
pl.-ban az egész adatbázist menteni. 

Az állományból iktatókönyv, mutató és egyedi ügy nyilvántartása automatikusan nyomtatható, 
mivel a számítógépes iktatásnál az iktatási nyilvántartás és az iktatókönyv azonos adattartalmú. 
A felvitt iktatási adatbázist hozzáférhetővé kell tenni mindaddig, míg az ügyintézéshez 
szükséges.(adatvédelmi szabályok betartása mellett) 
A számítógéppel naplózni lehet érkeztetési, iktatási adatokat, módosításokat, törléseket az  
ügyintéző azonosítójával és időponttal. 
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-MAKÖR  program  sajátosságai   

A MAKÖR, mind rövidítés jelentése:MAgánjogi és KÖzigazgatási jogi szakág számítástechnikai 
bázisú ügyviteli Rendszere (bevezetéséről a 3/2005. (ÜK. 2.) LÜ utasítás szól, 2005 január 1-től 
hatályos). 
A MAKÖR-ben szükséges átvezetésekről a Számítástechnika-alkalmazási és Információs 
vezetője gondoskodik. 
A Főosztály - szükség esetén - a rendszer működését érintő kérdésekben a Legfőbb Ügyészség 
illetékes ügyészi szervezeti egységének erre kijelölt tagjával előzetesen egyeztet. 
A MAKÖR-t érintő változtatásra félévente egyszer, május 15., illetve november 15. napjáig van 
lehetőség. A Főosztály vezetője - különösen indokolt esetben - elrendelheti a rendszer soron 
kívüli módosítását. 
 
A MAKÖR rendszer adataiból a tárgyévet követően országosan összesített éves statisztikai 
kiadvány készül, melynek megjelentetéséről a Főosztály gondoskodik. Az I. félév statisztikai 
zárását követően a Főosztály tájékoztató jelleggel készít országos adatokat tartalmazó összesítő 
táblákat. 
Az ügyviteli munkájával kapcsolatos ügykezelési teendőket a Legfőbb Ügyészségen a 
Közigazgatási Jogi Főosztályon működő Magánjogi és Közigazgatási Jogi Ügykezelő Iroda látja 
el. 
 
 A MAKÖR program a szakág keretein belül végzett tevékenység során az ügyészség 
belső eljárásának, az ügyiratok kezelésének őrzésének az informatikai segédeszközök 
felhasználásának rendjét tartalmazzák; 
 A MAKÖR programban a kivezetéseket az ügyintéző ügyészek végzik, ők vezetik bele a 
programba a selejtezés és a levéltárba helyezés idejét is; 
 Irattárba helyezés előtt az ügyeket a vezetővel láttamoztatni kell; 
 A programban az érkeztetési menüpont a bevitt érkeztetést ideiglenes regisztrációs 
számmal látja el, melyet a program havonta 1-től növekvő sorrendbe képez (ez a szám azonosítja 
az iratot addig, amíg nem lesz belőle ügy a szignálásig) 
 A kezdőirat szignáláskor kötelező megadni: 

 Az ügy típusát 
 Sürgősségre vonatkozó jelzést 
 Érkezés megnevezését 
 Ügy tárgyát 
 Előadó ügyész nevét és 
 Ha van előzmény, akkor az ügykapcsolatot 

Az iratborító tartozéka a betétlap, ezen kell egytől sorszámmal feltűntetni a kivezetési és határidő 
nyilvántartási utasításokat 
A program lehetővé teszi, hogy a leggyakrabban előforduló ügyeket további betűjelekkel jelöljék 
T.Sz. – szabálysértési ügyek 
T.N. – nonprofit szervezetekkel kapcsolatot 
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T.K. – közigazgatási ügyek esetén 
A MAKÖR ügyviteli szabályai az alapvető eljárási jogi szabályokon túlmenően a magánjogi és 
közigazgatási jogi szakág keretein belül végzett tevékenység során az ügyészség belső 
eljárásának, az ügyiratok kezelésének és őrzésének, valamint az informatikai segédeszközök 
(számítógép, illetve számítógépes hálózat, valamint az azokon telepített ügyviteli-ügykezelői 
programok) felhasználásának rendjét állapítják meg. A MAKÖR ügyviteli szabályai biztosítják 
az informatikai segédeszközök felhasználásával történő rendszeres és szervezett munkavégzést, 
az ügyészi szervek magánjogi és közigazgatási jogi szakágban kifejtett tevékenységének 
nyilvántartását és az ügyészi intézkedések ellenőrizhetőségét [2/2005. LÜ főosztályvezetői 
körlevél a magánjogi és közigazgatási jogi szakág számítástechnikai bázisú ügyviteli rendjéről] 
A számítógépes ügyvitel használatához az egyes jogosultságokat a munkahelyi vezető határozza 
meg. Az előadó ügyész a jogosultsága szerinti adatfelvételeket, adatjavításokat, kereséseket, 
gyűjtéseket a programban elvégezheti azzal a felelősséggel, hogy minden általa végrehajtott 
változtatásnak és kiegészítésnek ki kell elégítenie az ügyvitel hitelességéhez, pontosságához 
főzött követelményeket. 
Ha az előadó ügyész a fent írt követelmények maradéktalan érvényre juttatását nem tudja 
biztosítani, akkor csak a programban kötelezően használandó menüpontokat kezelheti. Ezek az 
alábbiak: 
• átadókönyvvel való átvétel-átadás, 
• kivezetéshez szükséges betétlap nyomtatása, 
• kódjegyzékek nyomtatása, 
• jelszó beállítása. 
 
-ügyszámképzés 

Az ügy tárgyának (típusának) és az ügykönyvbe való bejegyzésének azonosítására szolgál. 

 Ügytípusai: 
 P = polgári 
 T = törvényességi 
 Z = az ügyészség egészét vagy valamely szervezeti egységét érintő peres vagy nem peres 

eljárásban a jogi képviseletet igénylő ügyek betűje 
 

pl. T.12/2010/2 

Az ügyszám előtt fel kell tűntetni annak az ügykönyvnek a kezdőbetűjét, jelét, amelyben az ügy 
bejegyzése történik itt T 
az ügy száma itt12 
az érkezés évének száma itt 2010 
az utóiratokat az ügyszám mellett sorszámmal is el kell látni, melyet arab számmal írunk. 
Kezdőirat 1-es a következő utóiratok mindig 1-gyel magasabb sorszámot kapnak.   
A határozat annak az iratnak a számát kapja, amihez kötődik. 

 Ha az ügyészség egy sorszám alatt több intézkedést tesz, az egyes intézkedések azonos 
sorszám alatt római számokat kapnak. pl.T.12/2010/2/III 
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A mellékletek annak az iratnak a sorszámát kapják, amelyhez tartoznak. 

17. Ön ügyviteli alkalmazott az ügyészségen. Érkezik egy sértetti panasz a 
szabálysértési hatóság eljárást megszüntető határozata ellen. Mondja el azt az 
ügyviteli folyamatot, amelynek során a panasz eljut az ügyintéző ügyészhez! 

Információtartalom vázlata 

–  Iratok érkeztetése 
–  Priorálás 
–  Szignálás 
–  Iktatás 
–  Segédkönyveken átvezetés 
–  Ügyészi tevékenységi naplóval az ügy beadása az ügyésznek 
 

-iratok érkeztetése  

Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a 
beadvány beérkezésének keltét, számítástechnikai program segítségével történő érkeztetés esetén 
kitöltik az érkeztető  képernyőrovatokat. 
 Az ügyészségi iroda köteles a felek beadványait, panaszait, kérelmeit hivatalos munkaidő alatt 
átvenni. 
Az iroda a fél kérelmére a beadvány átvételéről elismervényt is köteles adni. 
Amennyiben az ügyészségnél személyesen eljáró fél olyan beadványt kíván benyújtani, 
amelynek elbírálása más ügyészség feladata, vagy más hatóságnak, szervnek hatáskörébe 
tartozik, az ügyfelet tájékoztatni kell, hogy beadványát hol célszerű beadni. Ha a fél ennek 
ellenére ragaszkodik beadványának átadásához, azt tőle át kell venni 
Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell 
megjelölni. 
Tértivevényes küldemények esetén gondoskodik a tértivevény visszajuttatásáról a feladóhoz. 
Amennyiben iktatásra nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át az iratot, úgy azt 
köteles24 órán belül, de legkésőbb az átvételt követő első munkanap kezdetén az illetékes 
iktatóegységnek iktatásra átadni. 
A postabontás során ellenőrizni kell, hogy a borítékon jelzett iratok, valamint az iraton 
feltüntetett mellékletek megérkeztek-e. Amennyiben az irat vagy küldemény hiányosan érkezett, 
azt az iratra rá kell vezetni. Az átvevőnek a küldő szerv irodájának vezetőjét az iratborítékon 
jelzett, de meg nem érkezett ügyszámú irat megküldésére fel kell kérnie. A hiányos 
mellékletekkel érkezett küldemény az ügy folyamatos intézését nem szakíthatja félbe. 
  
Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és soron 
kívül burkolata sérült, vagy azon illetéktelen felbontás jelei állapíthatók meg, rá kell vezetni, 
hogy„sérülten”, illetve „felbontva” érkezett. Ezt a feljegyzést az átvevőnek alá kell írnia. 
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A gyors elintézést igénylő, az ügyészségre érkező („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt az 
átvevő köteles a címzettnek vagy a szignálásra jogosultnak soron kívül bemutatni, illetve átadni. 
 Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 
címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Az iktatást végző 
szervezeti egység feladata az átirányított iratokról jegyzéket vezetni. 
 Ha a küldemény pénzt, fel nem ragasztott illetékbélyeget vagy egyéb értéket tartalmaz, azt az 
iraton az összeg, illetve az érték pontos megjelölésével fel kell jegyezni és a feljegyzést végző 
dolgozónak aláírással és keltezéssel kell ellátni. A küldeményben talált és tévesen beküldött 
értéket elismervény ellenében a beküldőhöz kell visszajuttatni. Ennek akadálya esetén a 
Pénzügyi Főosztálynak (osztálynak vagy csoportnak) kell az érték őrzéséről gondoskodnia és ezt 
az iraton feltüntetnie. 
A postabontás során keletkezett üres borítékokat az irodák kötelesek összegyűjteni és 3 hónapig 
megőrizni. 
A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha 
• az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik, 
• a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani, 
• a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg, 
• bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel. 
 
Minden iratot iktató bélyegzővel kell ellátni.(év, hó, nap, kelet) borítékot és mellékleteket is! 
( Ha bűnjel van az iratborítón feltűnően kell jelezni) 
A munkaidő végén érkezett iratot át kell venni a napi bélyegzővel, másnap is lehet iktatni. 
 
-priorálás 
Valamennyi beérkezett irattal kapcsolatban meg kell állapítani, hogy van-e már előzménye. El 
kell dönteni, hogy kezdő v. utóiratként kell-e kezelni. 
Ha az iratban nincs hivatkozási szám a segédkönyvekből kell megkeresni v. a gépi 
nyilvántartásból.(névmutató, tárgymutató, idegen számok mutatója) 
Kezdő irat –új számot kap     
utóirat  per- jeles számot kap. 
 
-szignálás 
 Postabontás után a szignálásra jogosultnak (a Legfőbb Ügyészségen a főosztályvezetőnek, a 
fellebbviteli és a megyei (fővárosi) főügyészségeken a megyei (fővárosi) főügyésznek, a helyi 
ügyészségeken a helyi ügyészség vezetőjének vagy az általuk kijelölt személynek) kell 
valamennyi iratot (a fel nem bontott leveleket, küldeményeket is) az iktatásra szolgáló ügykönyv 
és az ügyintéző kijelölése céljából bemutatni. Az iroda az utóiratokat az előzménnyel együtt az 
előadónak köteles bemutatni. A szignálás során a soron kívüli intézkedést igénylő ügyiratokat a 
sürgősség fokának megfelelően „Azonnal”, vagy „Sürgős” jelzéssel kell ellátni. Ezeket az 
ügyeket soron kívül, egyébként pedig az érkezés sorrendjében kell elintézni. 
Szignálás után az iratokat az iktatás és az ügyintéző részére való kiosztás végett lehetőleg még 
aznap, legkésőbb másnap az irodába vissza kell juttatni. 
A szignáló, ha az elintézés módjára vonatkozóan szóbeli megbeszélést tart szükségesnek, az 
ügyirathoz csatolt vezető jelzőlapra, vagy az iratra „Ref” jelzést vezet rá. Ezen túlmenően a 
vezető a vezető  jelzőlapon, vagy az iraton az elintézés módjára is adhat utasítást. 
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A szignáló a büntetőügyekben az ügyiraton a jellemző bűncselekmény megnevezését, 
számítógépes iktatás esetén a jellemző bűncselekmény azonosító kódját is köteles feltüntetni. 
Polgári és törvényességi felügyeleti ügyekben az ügy tárgyát is meg kell jelölni. 
-iktatás az iratkezelésnek a postabontás és az érkeztetés utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető 
része, amelynek során a beadványt, illetve az ügyészségen keletkezett iratot iktatószámmal látják 
el, és kitöltik az iktatókönyv, illetve az iktatóbélyegző lenyomat rovatait; számítástechnikai 
program segítségével történő iktatás esetében az iktató képernyő rovatait töltik ki. 
 
Történhet hagyományos kézi módszerrel v. számítógépes eljárással. Úgy kell iktatni, hogy abból 
az irat beérkezésének időpontja,az ügyintéző neve, az irat tárgya, elintézés módja, kezelési 
feljegyzése és az irat holléte megállapítható legyen. Soron kívül kell iktatni az  „azonnal” és a 
„sürgős” jelzésű iratokat. Az egyéb iratokat  a beérkezés napján, de legkésőbb  az azt követő 
munkanapon iktatni kell. 
 Az iktatást minden évben 1-gyel kell kezdeni. A különböző szakmai és funkcionális 
tevékenységek során alkalmazott iktatószámokat betűjelek - szükség esetén számtartományok - 
különböztetik meg egymástól.  A beérkező iratok iktatásakor az iktatóbélyegző lenyomatát az 
iraton el kell helyezni, és a lenyomat rovatait ki kell tölteni. 
Az iktatóbélyegző lenyomata tartalmazza: 
• az ügyészi szerv nevét, székhelyét, 
• az iktatás évét, hónapját, napját, 
• az ügykönyv sorszámát, 
• a mellékelt iratok számát. 
iktatandó adatok: 
-ügyszám  
-iktatás időpontja 
-irat küldőjének azonosító adatai 
-küldő iktatószáma 
-irat tárgya 
-ügyintéző szervezeti egység és az üi. azonosító adatai 
-utóirat sorszáma, küldőjének azonosító adatai 
-elintézés módja, ideje 
-kezelési feljegyzéseket 
-irattári tételszámot 
 
-segédkönyveken átvezetés 
Segédkönyv: az ügyészségi ügykönyvek mellett kiegészítő adatok nyilvántartásásra és az 
iratkezelés megkönnyítésére szolgál. A segédkönyveket rendszeresen kell vezetni. Elektronikus 
adatkezelés esetén számítástechnikai program segítségével vezetik.              
A segédkönyvek főbb fajtái: 

Ügyészségi tevékenységi napló: az ügyintéző átadókönyve, az iratok mozgásának követésére 
szolgál. 

Előadói könyv: igazolja a gazdasági ügyeknek az előadó részére történő átadását, az ügyek 
elintézését. 
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Névmutató: az ügyiratok keresését segíti, az iktatott ügyeknek a terhelt, valamint szükség esetén 
a sértett, az alperes, a panaszos, stb. nevének betűrendben történő feljegyzésével. 

Idegen számok mutatója: az ügyiratoknak idegen szerv ügyszáma szerinti keresését teszi 
lehetővé. 

Helymutató: az iratok hollétének megállapítására szolgál. 

Határidő-nyilvántartó könyv: meghatározott határnapra történő bemutatás időpontjának 
nyilvántartására szolgál. 

Irattári sorkönyv: a kisirattárban elhelyezett iratok kiemelése és visszahelyezése időpontjának, és 
az iratot kikérő nevének nyilvántartására szolgál.   

  -ügyészi  tevékenységi  naplóval az ügy beadása az ügyésznek 

Ügyészségi tevékenységi napló: az ügyintéző átadókönyve, az iratok mozgásának követésére 
szolgál 

Az ügyészségi iratoknak az ügyintézőnek történő átadását és azoknak visszavételét ügyészi 
tevékenységi naplóval kell megoldani. Számítógépes program használata esetén a naplót a 
program számítógépes úton szolgáltatja. A Legfőbb Ügyészségen a Gazdasági Főigazgatóság 
irodája minden iratot az előadói könyvvel továbbítja és kapja vissza az ügyintézőtől. 

Az ügyintéző köteles minden intézkedése után az irodának pontos, teljes és félre nem érthető 
utasítást adni. A kiadmányozónak az ügyek felülvizsgálásakor az iroda számára adott ügykezelési 
utasítások helyességét is ellenőriznie kell. Ha az ügykezelési utasítás hiányzik, pontatlan, vagy 
nem világos, az iroda vezetője az iratokat köteles az ügyintézőnek visszaadni. 
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18. Ön gyakorlott ügyviteli alkalmazott az ügyészségen. Új kollégáját kell 
betanítania. Magyarázza el neki, mit jelent a priorálás, és milyen jelentősége 
van a segédkönyveknek az ügyészségen! 

Információtartalom vázlata 

– Az előzménykutatás fogalma 
– Az ügyészségi tevékenységi napló 
– Névmutató 
– Idegen számok mutatója 
– Irattári sorkönyv 
– Tájékoztató, határidő-nyilvántartó könyv  
 

Érkeztetés: 

Az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a beadvány 
beérkezésének keltét, számítástechnikai program segítségével történő érkeztetés esetén kitöltik az 
érkeztető képernyő rovatokat. 

Előzménykutatás (priorálás): 

Az ügyészségre érkező minden iratra vonatkozóan meg kell állapítani, hogy az iratot kezdő, vagy 
utóiratként kell- e kezelni (lajstromos iktatás esetén) vagy iktatókönyvbe iktatás esetén mely 
iratokat kell az érkezett irathoz csatolni. 

Az érkezett irat priorálását – amennyiben a beadványban nincs hivatkozás ügyészi számra – a 
segédkönyvek vagy számítástechnikai program által kezelt nyilvántartások (névmutató, 
tárgymutató és idegen számok mutatója) alapján kell elvégezni. 

Irat: 

Minden olyan szöveg, számadatsor, térkép tervrajz és vázlat – a megjelentetés szándékával 
készült könyvjellegű kézirat kivételével -, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy 
tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és 
bármely eljárással keletkezett. 

Beadvány: 

Az ügyészséghez érkező hagyományos (papír alapú) vagy elektronikus irat. 

Kezdőirat: 

Az ügyiratot létrehozó irat, az ügyirathoz tartozó iratok közül érkezési időben a legelső irat. 
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Utóirat: 

Az ügyészségen már létező, vagy már korábban létezett ügyirathoz tartozó és egyéb szabályozás 
folytán kezdőiratnak nem tekinthető irat. 

Lajstrom: 

Az ügyészi szervezeti egység rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, 
hozzá intézett és megőrzött) iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) 
nyilvántartására szolgáló folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként megnyitott és lezárt 
ügykönyv, amelyben csak a kezdő iratok kapnak új számot, az utóiratok pedig sorszámot.  

Készülhet számítástechnikai program segítségével is. Elektronikus adathordozón tárolt lajstrom 
esetén a folyamatosság biztosítása az iktatókönyvet az adathordozóra rögzítő program feladata. 

Segédkönyvek fogalma és fajtái: 

A segédkönyv az ügyészségi ügykönyvek mellett kiegészítő adatok nyilvántartására és az 
iratkezelés megkönnyítésére szolgál. 

A segédkönyveket rendszeresen kell vezetni. 

 

 Az ügyészségi tevékenységi napló az ügyintéző átadó könyve, amely az iratok átadásának 
és átvételének igazolására, illetve az iratok mozgásának követésére szolgál. 

 Az előadói könyv gazdasági ügyekben igazolja a gazdasági ügyeknek az előadó részére 
történő átadását, az ügyek elintézését és az iratoknak az iroda részére való visszajuttatását. 

 A névmutató az ügyiratok keresését segíti az iktatott ügyeknek a terhelt, valamint szükség 
esetén a sértett, az alperes, panaszos, a kérelmező stb. nevének betűrendben történő 
feljegyzésével. 

 Az idegen számok mutatója az ügyiratoknak idegen szerv ügyszáma szerinti keresését 
teszi lehetővé. 

 A tájékoztató (helymutató) az iratok hollétének megállapítására szolgál.  
 A határidő nyilvántartókönyv meghatározott határnapra történő bemutatás időpontjának 

nyilvántartására szolgál. 
 Az irattári sorkönyv a kisirattárban elhelyezett iratok kiemelése és visszahelyezése 

időpontjának és az iratot kikérő nevének nyilvántartására szolgál. 
 Számítástechnikai program használata esetén a segédkönyveket a program számítógépes 

úton szolgáltatja.  
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19. Ön egy büntető ügyszakos ügyész mellett jogi asszisztens. Az ügyésznek 
több olyan ügye van, amelyben egy vagy több elkövető egy vagy több 
bűncselekményt követett el. Megkéri, ellenőrizze a kitöltött statisztikai 
lapokat. A nyomozati szakban milyen statisztikai adatlapot kell kitölteni, mi a 
kitöltés rendje? A büntető bírósági szakban milyen statisztikai lapokat állít ki 
az ügyész, és mennyi időn belül kell az adatot szolgáltatni? 

Információtartalom vázlata 

–  Statisztikai lapok a nyomozati szakban 
–  A statisztikai lapok kitöltésének rendje 
–  Felelősség a statisztikai lapok tartalmáért 
–  A büntető bíróság előtti ügyészi tevékenység megfigyelésére szolgáló 
statisztikai lapok  
–  Az adatszolgáltatás ideje  
 
-statisztikai lapok  a nyomozati  szakban 
 
Emlékeztetőül: a terhelt az, akivel szemben a büntetőeljárást folytatják (a feltételezett elkövető).  
A terhelt összefoglaló megnevezés: 
 a nyomozás során gyanúsított,  
 a vádemelést követően vádlott,  
 a jogerős marasztaló ítélet esetén elítélt a konkrétabb megnevezés. 

 
1964-ben bevezetésre került a számítástechnikai bázisra helyezett közös információs rendszer az 
ügyészségen és rendőrségen (ERÜBS-egységes rendőrségi és ügyészség bűnügyi statisztika). 
Jelenleg ezt a rendszert az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 
12/2011. (III. 30.) BM rendelet (ENYÜBS) tartalmazza. 
 
A statisztikai lapokat a nyomozóhatóságon kezdik el kitölteni, az ügyészi szakig befejezően 
figyeli meg az ügyet. Ezt követi majd a V. lap. Itt a V. betű a vádemelés megtörténtére utal, a 
terheltet innentől már vádlottnak nevezik. 

A nyomozó hatóság és az ügyészség  
 minden bűncselekmény, illetve minden büntetendő cselekmény, továbbá  
 minden elkövető és  
 minden sértett vonatkozásában,  

megfigyelési egységenként rögzíti a bűnügyi statisztikai adatokat az adatkezelő rendszerben. 
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Különböző típusú adatlapok vannak.  
 B. rész jelenti a 

bűncselekményt,  
 T. a terheltet, 
 A (azonosító lap) 

azonosító adatai az elkövetőknek (tehát ez több elkövető esetén van) 

Minden ismert bűncselekményről és minden terheltről ki kell tölteni B és T lapot.  

B-T-lap összevont 
a./ összevont B-T-lap (bűncselekmény és elkövetője) 
     1 bűncselekmény 1 elkövető esetén 
Akkor kell kitölteni, ha egy bűncselekménye van egy terheltnek.  
 
B- A lap összevont 
b./ összevont B-A-lap (bűncselekményi és azonosítási lap) 
 1 bűncselekmény több elkövető – a több elkövető azonosítási adatai az A részen 
Kettő vagy több elkövető esetén töltjük ki. Bűncselekmény és azonosítási lap.  
Ugyanaz, mint a B.T. lap B. része, de az elkövetők azonosító adatait tartalmazó lap is tartozik 
hozzá.  Akkor kerülhet sor a kitöltésére, ha két vagy több terheltnek van egy bűncselekménye. 
Plusz a T. lapot is ki kell tölteni, ahány terhelt van pluszban.  
 
Aki B-A lapon szerepel bárhol, akkor nem lehet B-T lapja!!!  
Minden elkövetőről csak egy T-lap kerülhet kitöltésre!! 
 
c.)  több bűncselekmény és egy elkövető esetén a legsúlyosabb vagy a legjellemzőbb 
bűncselekményről és az elkövetőről egy összevont B-T-lap és a többi cselekményről B-lap. 
 
Pl: Kis János 3 rendbeli lopást követ el, akkor ki kell állítani a B-T. lapot, és 2 db  B. 
(bűncselekményi) lapot. 
 
d.) Több bűncselekmény és több elkövető esetén a legjellemzőbb megítélésű (legsúlyosabb) 
bűncselekménytől kezdve cselekményenként (ahány rendbeli) B-A-lapokon kell adatot 
szolgáltatni. 
 

Az ügyész Szabó Zénót 5 rendbeli lopás vétségével, míg tettestársát Kis Kevint 4 rendbeli lopás 
vétségével vádolt meg. Továbbá megvádolta Hazug Bencét 9 rendbeli orgazdaság bűntettével.  
 
Szabó Zénó 5 rendbeli lopás vétsége: 1 B lap 
Kis Kevin (tettestárs) 4 rendbeli lopás vétsége: 4 db (Kiss-Szabó) B-A lap mindkettőjükre, és 2 
db T. lap 
Hazug Bence 9 rendbeli orgazdaság: 1 db B-T lap, és 8 db B. lap. 
 
A rendszerben tehát: 
a./ összevont B-T-lap (bűncselekményi és elkövetői) 
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     1 bűncselekmény 1 elkövető esetén 
b./ összevont B-A-lap (bűncselekményi és azonosítási) 
     1 bűncselekmény több elkövető – minden elkövetőről T lap is kell 
c./ B-lap (bűncselekményi) 
     több bűncselekmény 1 elkövető esetén a legsúlyosabb v. legjellemzőbb bűncselekményről és 
az elkövetőről „összevont B- T lap” + többi cselekményről a „B” lap  
d./ T-lap (elkövetői) kerül kitöltésre. 
   1 bűncselekmény több elkövető – minden elkövetőről T lap is kell 
 
- a statisztikai lapok kitöltésének rendje 
1. Egy bűncselekmény és egy elkövető esetén összevont B-T-lap 
2. egy bűncselekmény és több elkövető esetén összevont B-A-lap és minden elkövetőről T-lap 
3. több bűncselekmény és egy elkövető esetén a legsúlyosabb v. a legjellemzőbb 
bűncselekményről és az elkövetőről egy összevont B-T-lap és a többi cselekményről B-lap. 
 
4. több bűncselekmény és több elkövető esetén cselekményenként (a fenti sorrendben) kell 1, 2, 
3. pontok szerint eljárni.  
 
Több bűncselekmény és több elkövető esetén a legjellemzőbb megítélésű (legsúlyosabb) 
bűncselekménytől kezdve cselekményenként (ahány rendbeli) B-A-lapokon kell adatot 
szolgáltatni. A többek által elkövetett bűncselekményekről összevont B-A-lapot kell kiállítani. 
A B és T lapok a többi bűncselekménye v. elkövető stat. regisztrálását biztosítják. 
Minden elkövetőről csak egy T-lap kerülhet kitöltésre!! 
Aki szerepel összevont B-A lapon, arról B-T lapot semmiképpen nem lehet kitölteni!! 
 
-felelősség a statisztikai lapok tartalmáért 

Az adatszolgáltatásra kötelezett az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, 
megszabott határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen köteles szolgáltatni. 
Az adatszolgáltatás teljesítéséért az a személy a felelős, akit az adatgyűjtő az adatszolgáltatás 
kérdőívén aláírásra kötelezettként megjelöl. 
 
A statisztikai adatlapok jogszabályszerű kezeléséért munkajogi, közigazgatási bírságolási és a (a 
kirívó és a Btk.-ba ütköző jogszabálysértésnél) büntetőjogi felelősség is felmerülhet.  

Hamis statisztikai adatszolgáltatás 

Btk. 278. § Aki a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, avagy az 
adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad, vétséget követ el 
és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A bűncselekmény csak szándékosan 
követhető el. 
 
A statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos szabálysértés tényállása nem került bele a 
Szabálysértési. törvénybe, így 2012. április 15-étől nem biztosítható a statisztikai 
adatszolgáltatási kötelezettség megszegésének szankcionálása. Mindezekre tekintettel jött létre a 
közigazgatási bírságolása a szabályszegésnek. 
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A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 200 000 forinttól 2 000 000 forintig 
terjedhet. A bírság kiszabása a jogszabálysértéssel érintett adatszolgáltatásonként történik. 
 

- a bűntető bíróság előtti ügyészi tevékenység megfigyelésére szolgáló statisztikai 
lapok 

VÁDLOTT KÉPVISELETI RENDSZERBEN (V-lap) megfigyelési egység a vádlott, de 
információt szolgáltat a bűncselekményről és fontosabb eljárási cselekményekről. A V-lap arra az 
alapesetre készült, hogy egy vádlott ellen az adott ügyben egy bűncselekmény miatt emeltek 
vádat. Ha a vádlottat több bűncselekmény elkövetésével vádolják, az adatszolgáltatás VP-
pótlappal bővül.  
Ügyész vagy kijelölt személy (tisztviselő, írnok ügyészi felügyelettel) tölti ki a vádirat, 
nyomozati irat alapján a vádemeléssel egyidejűleg, (csak vádemelés esetén!!) (feltüntetik  
 az elkövető azonosító adatait, előéleti adatokat – büntetlen, büntetett, visszaeső, 

többszörösen visszaeső – lényeges ismérv: fiatalkorú-e vagy sem.  
 vád tárgyává tett bűncselekmény kódolt formában).  

Az adatszolgáltatás pontosságáért az ügyész felel. 
Az irodán minden aktába behelyeznek egy V-lapot, amely a vádemeléstől a jogerős befejezéséig 
végigkíséri az ügyet, az egyes eljárási szakaszokban, az aktuális állapotnak megfelelően kell 
kitölteni (függetlenül attól, hogy az ügyész a tárgyalás előkészítésében, vagy a tárgyaláson részt 
vett-e. ) Ha megszüntetik az ügyet, nincs V-lap. Csak ceruzával lehet kitölteni, de tintával kell 
aláírni . 
J = jogerős! (tollal-piros színnel kell írni)  
 
- az adatszolgáltatás ideje 

 

Feldolgozás végett 5 naponként a területileg illetékes adatrögzítésre kijelölt szervezeti egységhez 
kell továbbítani jegyzékkel. A jegyzék tartalmazza az adatlapok fajtáját és darabszámát ügyszám 
szerinti bontásban. 
 Adatlapot akkor kell kitölteni, ha a feljelentett, bejelentett, vagy a hatóság által észlelt 

cselekmény miatt: 
 feljelentés elutasítására, 
 közbenső intézkedésre, 
 a nyomozás megszüntetésére, 
 vádemelésre, 
 az eljárás egyéb befejezésére kerül sor. 
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20. Ön az ügyészségen dolgozik az iktató irodában. Megjelenik ott egy 
erőszakos ügyfél, aki nem elégedett a helyi ügyészség döntésével, és vitatja, 
hogy az ügyészség az ő ügyében eljárhat. Ön milyen tájékoztatást adna neki az 
ügyészség szervezetéről, működéséről és feladatairól? 

 

Információtartalom vázlata 

–  Az ügyészség szervezeti felépítése 
–  Alárendeltség 
–  Büntető felügyeleti szakág 
–  Törvényességi felügyeleti szakág 
–  Magánjogi felügyeleti szakág 
 

Az ügyészség  szervezeti  felépítése  
 
A legfőbb ügyész által irányított és vezetett centrális felépítésű ügyészi szervezet nem tartozik a 
Kormány irányítása alá, hanem közvetlenül az Országgyűlésnek felelős és működéséről köteles 
beszámolni az országgyűlésnek. Az ügyészséget és a legfőbb ügyészt tevékenysége és 
feladatellátása során más szerv nem utasíthatja, és csak a törvényeknek, jogszabályoknak van 
alárendelve.  
A legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik a természetes személyek, a jogi személyek és a 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogainak a védelméről, valamint az alkotmányos 
rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény 
következetes üldözéséről. 
A legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja kilenc évre (a 
korábbi hat éves időt a 2010-ben emelték fel egy alkotmánymódosítással), a legfőbb ügyész 
helyetteseit a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. Az ügyészeket a Magyar 
Köztársaság legfőbb ügyésze nevezi ki. 
Az ügyészi szervezet centralizált felépítésű. Az ügyészek a legfőbb ügyésznek alárendelten 
működnek, utasítást csak a legfőbb ügyész és a felettes ügyész adhat nekik. Az ügyészek nem 
lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak. 
A modern kontinentális eljárási jogban az ügyész a közvádló, fő feladata a vádemelés és a vád 
képviselete a bíróság előtt. A törvény ezzel összhangban rendelkezik úgy, hogy az ügyész a 
vádemelés feltételeinek megállapítása végett maga végez nyomozást, vagy nyomozást végeztet. 
Az ügyész eljárási helyzetét alapvetően az határozza meg, hogy a büntetőperben közvádlóként 
lép fel, e funkciójához igazodnak további feladatai. A bíróság előtt az ügyész képviseli a vádat, ő 



29 
 

ismeri a bírósági elvárásokat, ezért a nyomozás ügyész általi irányítása növeli a büntetőeljárás 
hatékonyságát, a vád képviseletének eredményességét. Az ügyész irányító tevékenysége arra is 
lehetőséget teremt, hogy azokban az ügyekben ne folyjon felesleges büntetőeljárás, ahol a 
felelősségre vonás valószínűtlen. 
Az ügyészség szervezete lényegében a bíróságéhoz igazodik. 
 
 Legfőbb Ügyészség; 
 
fellebbviteli főügyészségek (a bírósági ítélőtáblák szervezetének felel meg) 
Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség, 
Debreceni Fellebbviteli Főügyészség, 
Győri Fellebbviteli Főügyészség, 
Pécsi Fellebbviteli Főügyészség, 
Szegedi Fellebbviteli Főügyészség. 
 
 főügyészségek (lényegében a törvényszékek szervezetének felelnek meg); 
Tehát van 19 (megyei) főügyészség, és a Fővárosi Főügyészség, és sajátos feladattal a Központi 
Nyomozó Főügyészség.  
 
A Központi Nyomozó Főügyészség országos illetékességgel rendelkezik és hatáskörébe a kiemelt 
figyelemre számot tartó vagy az igazságügyhöz kapcsolódó ügyek tartoznak, így pl. 
Hatáskörébe tartozik: 
 a mentességet élvező személy által elkövetett bűncselekmény, a sérelmükre elkövetett 

hivatalos személy elleni erőszak, a működésükkel kapcsolatban ellenük elkövetett más 
bűncselekmény, továbbá a nemzetközileg védett személy elleni erőszak, 

 az emberölés, a hivatalos személy ellen elkövetett emberrablás, a hivatalos személy elleni 
erőszak, valamint a hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt elkövetett  

 rablás, amennyiben a cselekményt bíró, illetőleg az ügyészség állományába tartozó 
személy ellen követték el,  

 a bírák, ügyészek, valamint ügyészségi nyomozók által elkövetett bármilyen 
bűncselekmény, valamint az ülnöknek az igazságszolgáltatással összefüggésben 
elkövetett bűncselekménye, 

 a rendőrség hivatásos állományú tagja ellen hivatalos eljárása alatt, illetőleg emiatt 
elkövetett emberölés, valamint e bűncselekmény előkészülete  

 a bíró, illetőleg az ügyészség állományába tartozó személyek vonatkozásában elkövetett 
vesztegetés  

 az olyan ügy nyomozása, amelyet a legfőbb ügyész, a büntetőjogi legfőbb ügyész 
helyettes, vagy a Legfőbb Ügyészség illetékes főosztályának vezetője a hatáskörébe utal. 
A főügyész akkor tesz előterjesztést a bűnügynek a Központi Nyomozó Főügyészség 
hatáskörébe vonására, ha az kiemelkedő jelentőségű. 

 
Járási és a járási szintű ügyészségek 
 
Járási szintű ügyészségek: 
a) a fővárosi kerületi ügyészségek, 
b) a nyomozó ügyészségek, 
c) a közérdekvédelmi ügyészségek. 
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A helyi- és a fővárosi kerületi bíróságokhoz hasonlóan a városi és a fővárosi kerületi- elnevezés 
járásira változik. A járási és járási szintű ügyészségen 2012. december 31. napjáig helyi 
ügyészséget kell érteni. 
 
Korábban külön hierarchiát jelentettek a 2012. január 1-el megszüntetett Katonai ügyészségek: 
Az új ügyészségi törvény - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvénnyel azonosan - nem 
rendelkezik a megszűnő katonai ügyészségről, a katonai ügyészek - e jogállásukat megtartva - 
betagozódnak az ügyészi szervezetbe, s a katonai büntető-eljárásra tartozó ügyek mellett más 
ügyek felderítésében, nyomozásának felügyeletében, vádképviseletében is részt vesznek. Ezért a 
katonai ügyészség - eddig a Honvédelmi Minisztérium költségvetési fejezetben lévő - 
költségvetési önálló címként is megszűnik.  A katonai ügyek speciális jellege miatt a büntetőjogi 
legfőbb ügyész helyettes közvetlen felügyelete alatt áll: a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztálya. 
 
Az ügyészség tudományos kutató szerve az Országos Kriminológiai Intézet.(OKRI) 
 
 
-alárendeltség 
Szigorú központosítottság – centralizáció – jellemző az egész ügyészi szervezet egyirányú. 
Valamennyi ügyészi szervezet és ügyész a legfőbb ügyész irányítása és vezetése alatt áll. Az 
ügyészség szervezetét és működését a legfőbb ügyész utasítással szabályozza.  
Megyei és városi ügyészségeket a megyei főügyész, illetve vezető ügyész gyakorolja az 
egyszemélyi felelős vezetést.  
Az ügyészi függetlenség érvényesülését, befolyás- és elfogultságmentesen végezzék feladataikat, 
több rendelkezés biztosítja. Valamennyi ügyészt a legfőbb ügyész nevezi ki, a munkáltatói 
jogkört a legfőbb ügyész gyakorolja. Az ügyészségi szolgálati viszony a kinevezéssel és annak 
elfogadásával jön létre. Az ügyészek a legfőbb ügyésznek alárendelten működnek, nekik utasítást 
csak a legfőbb ügyész és a felettes ügyész adhat. Az ügyész jogait és kötelezettségét csak törvény 
állapíthatja meg.   
 
büntetőfelügyeleti  szakág 
Három alapvető tevékenységet lát el.  
1.      Nyomozás törvényessége feletti felügyelet, ügyészi nyomozás  
2.      Részt vesz a bírósági eljárásban  
3.      Büntetés - végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban felügyeli a büntetések  
intézkedések, kényszerintézkedések, személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések 
végrehajtásának törvényességét.  
 
Az ügyész köteles biztosítani minden tudomására jutott bűncselekmény következetes üldözését. 
Köteles gondoskodni arról, hogy törvényellenesen senki személyes szabadságát ne korlátozzák, 
törvényellenesen senkit nem vonjanak büntetőjogi felelősségre, ne tartsanak fogva.  
 
Nyomozás törvényességének felügyelete során nyomozó szervek által tett intézkedéseket 
felülvizsgálhatja, nyomozó szerveket nyomozási cselekmény elvégzésére utasíthatja, egyes 
nyomozati cselekményeket maga végezhet el, ezeket a bűncselekményeket a törvény határozza 
meg. Feljelentés kiegészítést, nyomozást, pótnyomozást rendelhet el, ezek elvégzésére a 
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hatóságokat utasíthatja. Egyes bűnügyeket a nyomozást folytató szervektől magához vonhatja. A 
törvényben meghatározott eseteken gondoskodik a nyomozás megtagadásáról, megszűntetéséről, 
vádemelést elhalasztja, vagy az ügyben vádat emel.  
Az őrizetbe vétel törvényességét vizsgálhatja.  
Az ügyész részt vesz, vehet a bírósági tárgyalásokon, büntetőügyben a bíróság előtt képviseli a 
vádat, vádat emelhet, vádat elejtheti, módosíthatja. A bíróság döntése előtt minden felmerülő 
kérdésben indítványt tehet.  
A bűntető ügy iratait magához kérheti annak megvizsgálása végett, hogy az eljárás, a határozat, 
annak végrehajtása megfelel-e a törvényeknek.  
Gyakorolja a számára biztosított jogorvoslati jogokat. 
 
Büntetés végrehajtással kapcsolatos feladatok:  
Ellenőrzi a BV. intézetekben, nyomozó hatóságoknál az őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás, 
kényszergyógykezelés, ideiglenes kényszergyógykezelés, szabadságvesztés, idegenrendészeti 
őrizet, egyéb személyes szabadságot korlátozó intézkedések törvényességét.  
BV szerveknél, nyomozó hatóságoknál megtekintheti a fogva tartás körülményeit szabályozó 
iratokat. Javítóintézeti nevelés végrehajtásának törvényességét ellenőrizheti.  
Ellenőrizheti az illetékes szerveknél a büntetések, intézkedések végrehajtására vonatkozó 
jogszabályok megtartását. 
Fogvatartottakat meghallgathatja, a büntetető ügyekben hozott határozatok végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokat felülvizsgálhatja.  
Fogvatartottakkal való bánásmód törvényességét vizsgálhatja.  
Köteles nyomban szabadlábra helyezni azokat, akiket törvényes határozat nélkül, a határozatban 
megjelölt időponton túl tartanak fogva.  
Ha a bíróság büntetés – végrehajtási igazgatási tevékenységével kapcsolatosan intézkedésre okot 
adó körülményt észlel, akkor kezdeményezheti a törvényszék elnökének intézkedését. 
 
-törvényességi felügyeleti szakág 
 
Az ügyészségnek az igazságszolgáltatás közreműködőjeként gyakorolt büntetőjogon kívüli 
közérdekű feladat- és hatásköreiről külön törvények rendelkeznek. Az ügyész ezeket a 
hatásköreit a törvénysértés kiküszöbölése érdekében elsősorban 
 bírósági peres és nemperes eljárások megindításával (perindítási jog), valamint  
 hatósági eljárások kezdeményezésével és  
 jogorvoslat előterjesztésével gyakorolja (együtt: fellépés). 

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény szakít az ügyészi törvényességi felügyelet 
hagyományos fogalmával. Az ügyész a jövőben elsősorban az igazságszolgáltatás 
közreműködőjeként - törvényben biztosított perindítási, fellépési jogával - gyakorolja közjogi 
hatáskörét. Az ügyészség a közérdek fokozott érvényesítését, s ennek részeként a jogvédelmet 
tekinti meghatározó sajátosságának. Változást jelent, hogy az ügyészség a jövőben nem általános 
panaszfórum, hanem csak az ügy érdemére kiható, az érintett jogviszony alapjait érintő 
törvénysértés esetén jár el. 
Az ügyészt törvényben meghatározott jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező más 
közhiteles nyilvántartásba vételét (bejegyzését), törlését elrendelő, valamint a nyilvántartásba 
bejegyzett adatok változásával kapcsolatban hozott bírósági határozattal (hatósági döntéssel) 
szemben jogorvoslati vagy perindítási jog illeti meg. Ha a közhiteles nyilvántartás adata 
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törvénysértő, vagy utóbb törvénysértővé vált, az ügyész - törvényben meghatározott feltételek 
alapján - az adat törlését, kijavítását, megváltoztatását kezdeményezheti. 
 
Ha törvény alapján az ügyész jogi személy működésének törvényességét ellenőrizheti( pl. 
alapítvány társadalmi szervezet, párt), a jogi személy nyilvántartásba vételéről (bejegyzéséről), 
illetve nyilvántartási adataiban elrendelt változásról rendelkező bírósági határozatot (hatósági 
döntést) az ügyésszel közölni kell. 
Ha jogi személy működésének törvényessége felett bíróság, közigazgatási hatóság, vagy 
bíróságon kívüli más jogalkalmazó szerv gyakorol törvényességi felügyeletet, az ügyész - 
törvényben meghatározott feltételek alapján - törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet. 
Törvény felhatalmazása alapján az ügyész a jogi személy feloszlatása, megszüntetése vagy a 
törvényes működés helyreállítása érdekében pert indít, ha a tudomására jutott súlyos 
jogszabálysértés, illetve más adat vagy körülmény folytán alappal tehető fel, hogy a jogi személy 
a működését beszüntette, illetve Alaptörvényt vagy jogszabályt sértő tevékenységet folytat.  
Az ügyész - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - intézkedésének megalapozása érdekében 
hivatalból vizsgálatot folytat, ha a tudomására jutott adat vagy más körülmény megalapozottan 
súlyos törvénysértésre, mulasztásra vagy törvénysértő állapotra utal. 
Azokban az ügyekben, amelyekben az ügyész fellép, és az ellenérdekű fél a fellépésre okot adó 
körülményt saját maga is orvosolni tudja, az ügyész a fellépését megelőzően  
önkéntes teljesítésre történő felhívással élhet, amelyben 60 napon belüli határidő tűzésével 
indítványozza a törvénysértés megszüntetését.  
Ha a felhívás címzettje az ügyész által megadott határidőn belül a felhívásban foglaltaknak nem 
tesz eleget, nem válaszol, vagy a felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, az ügyész 30 napon 
belül fellép, vagy értesíti a címzettet az eljárása megszüntetéséről. Testületi döntést igénylő 
esetben ezt a határidőt a testület döntést hozó ülésének időpontjától kell számítani. 
Az ügyész külön törvény felhatalmazása alapján önkormányzatoktól (helyi, kisebbségi), 
köztestületektől adatok rendelkezésére bocsátását kérheti, felvilágosítást kérhet. A megkeresett 
szerv vezetője az ügyészi felkérésnek köteles eleget tenni az ügyész által kitűzött határidőn belül. 
 
-magánjogi felügyeleti szakág 
Az ügyész a magánjogi tevékenysége során: 
a jogszabályokban meghatározott keretek között részt vesz a polgári peres és nemperes 
eljárásban, és elvégzi az eljárási törvényekben meghatározott percselekményeket ( pl. 
keresetindítás, cégtörlési eljárás kezdeményezése, fellépés, perbelépés, fellebbezés, perújítás, 
felülvizsgálati kérelem benyújtása), 
elbírálja a magánjogi tárgyú és egyéb kérelmeket, felügyeleti kérelmeket és teljesíti a 
megkereséseket, 
meghívás alapján részt vesz a törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria kollégiumainak ülésein, 
törvényességi szempontból előzetesen észrevételeket tesz a magánjogi tárgyú 
jogszabálytervezetekre, illetve ilyen tárgyú jogszabályokat kezdeményez, kezdeményezheti a 
törvénysértést elkövető személyek felelősségre vonását, jelzéssel élhet. 
Ha a jogosult bármely okból nem képes jogainak védelmére, az ügyész peres, vagy nem peres 
eljárást indíthat. Meghatározott személy által érvényesíthető jog iránt eljárást nem indíthat. 
Tiszteletben kell tartania a felek rendelkezési jogát.  
 
 Törvény perindításra jogosíthatja az ügyészt különösen: 
a) a nemzeti vagyonnal történő rendelkezéssel, 
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b) a közpénzek jogszerűtlen felhasználásával, 
c) a semmis szerződéssel a közérdekben okozott sérelem megszüntetésével, 
d) a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adatokkal, 
e) a környezet, természet és termőföld védelmével, 
f) magánszemélyek fogyasztói szerződései (általános szerződési feltételek) megtámadásával, 
g) családi jogállás megváltoztatásával 
összefüggésben. 
De például a kegyeleti jogok érvényesítése esetén is jogosult lehet perindításra az ügyész. 
Az ügyész keresetet indíthat, ha jogszabály erre kizárólag, vagy más jogosult mellett feljogosítja. 
Jelenleg kb. 44 különböző jogszabály jogosítja fel az ügyészt keresetindításra. 
 
A magánjogi ügyészi tevékenység egyik fontos területe a non-profit szervezetek (egyesületek, 
alapítványok és ezek közhasznú szervezetei) nyilvántartásba vételi eljárásban való részvétel, s a 
szervezetek működése törvényességének helyreállítása érdekében történő keresetindítás. A 
kereset benyújtására fő szabályként akkor kerül sor, ha a törvényességi felügyelet gyakorlása 
során tehető ügyészi intézkedések nem vezetnek eredményre. A keresetindítás előtt ügyészi 
intézkedéssel (óvás, felszólalás, figyelmeztetés, jelzés) meg kell kísérelni a törvénysértés 
orvoslását, s csak ennek eredménytelensége után fordulhat az ügyész a bírósághoz. 
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21. Ön jogi asszisztens az ügyészségen. Megjelenik egy ügyfél Önnél, és az 
ügyfélfogadásról érdeklődik. Milyen felvilágosítást ad neki? 

Információtartalom vázlata 

–  Az ügyfélfogadás célja 
–  Az ügyfél meghallgatása, jegyzőkönyv felvételének lehetséges esetei 
–  Az elintézés módjai 
–  A felvilágosítás-adás korlátai  
–  Napló vezetése  
–  Gyűjtőszekrény 
 
- az ügyfélfogadás célja 

Az ügyészséghez panasszal, kérelemmel bejelentéssel fordulók fogadását minden ügyészi terület 
egységénél meg kell szervezni. Az ügyészi szervhez fordulók eligazítása céljából az ügyészségek 
épületének bejáratánál tájékoztató táblát kell kifüggeszteni. A kérelmük előterjesztésekor 
jogaikról fel kell világosítani őket. Ha a fél által előterjesztett kérelem nem tartozik az ügyészség 
hatáskörébe, közölni kell, hogy annak elintézésére mely szerv jogosult.     

-az ügyfél meghallgatása, jegyzőkönyv felvételének lehetséges esetei 

Ügyészi intézkedést igénylő esetekben a bejelentésről v. panaszról jkv-t kell felvenni úgy, hogy 
tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ügy gyors elintézését biztosítják.  Ha a panaszos 
kérelme szóbeli jogi tanácsadással v. felvilágosítással végleg elintézhető, az írásba foglalást 
mellőzni lehet. Az ogy-i képviselőket soron kívül kell fogadni. 

-az elintézés módjai 

Az ügyészség csak a jogszabályokban számára biztosított körben járhat el.  

 védi az Alkotmányban és más jogszabályokban biztosított jogokat; 
 a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott ügyekben nyomoz (az ügyészség 

hatáskörébe tartozó bűnügyek nyomozása); 
 felügyel arra, hogy a nyomozó hatóság az önállóan végzett nyomozást a törvény 

rendelkezéseit megtartva végezze (felügyeletet gyakorol a nyomozás törvényessége felett; 
 a bírósági eljárásokban a vádat képviseli; 
 a büntetés-végrehajtás törvényessége felett felügyeletet gyakorol; 
 közreműködik abban, hogy a bírósági eljárásban a törvényeket helyesen alkalmazzák (az 

ügyész részvétele a bíróságok polgári, munkaügyi, közigazgatási és gazdasági jogi peres és 
nem peres eljárásaiban); 

 kiemelt figyelmet fordít a kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények üldözésére, eljár a 
szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele érdekében; 

 elősegíti, hogy a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák (ügyészi törvényességi felügyelet). 
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Az ügyész a jogszabályokban meghatározott keretek között részt vesz a polgári peres és 
nemperes eljárásban, és elvégzi az eljárási törvényekben meghatározott percselekményeket 
(keresetindítás, fizetési meghagyás kibocsátásának indítványozása, közhasznú szervezetekkel, 
alapítványokkal kapcsolatos egyéb bírósági eljárások kezdeményezése, cégtörvényességi 
felügyeleti eljárás kezdeményezése, cégtörlési eljárás kezdeményezése, fellépés, perbelépés, 
fellebbezés, perújítás, felülvizsgálati kérelem benyújtása). 
Az ügyész előterjesztést tehet a legfőbb ügyészhez a Legfelsőbb Bíróságnál jogegységi eljárás 
indítványozása iránt is. 
 

-a felvilágosítás adás korlátai 

A félfogadó ügyész a folyamatban lévő ügyekről a jogszabályok és a legfőbb ügyészi utasítások 
korlátai között adhat felvilágosítást. Az értesítés adás az ügy iktatószámára, az elintézés 
érdekében tett közbenső intézkedésekre és a más kiadmányozott ügyekben az érdemi döntés 
közlésének tényére terjed ki. Az előadók nevét közölni nem szabad (kivéve. a félfogadó ügyész 
nevét). 

-napló vezetése 
A félfogadás főbb adatairól naplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell:  
-a félfogadás napját,  
-ügyfél nevét, 
-lakhelyét, 
-panaszának tárgyát,  
-ügyészi intézkedést, 
-félfogadó ügyész nevét.  
  
-gyűjtőszekrény 

Valamennyi ügyészi szervnél a beadványok részére gyűjtőszekrényt kell elhelyezni, ezen fel kell 
tüntetni a naponta történő kiürítések időpontját. Kiürítési időpontokat el kell helyezni. Általában 
napi 2 ürítés  v. munkavégzéskor. 
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6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás 

az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetéséről 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló - az 1997. évi 
CXL. törvénnyel módosított - 1995. évi LXVI. törvény 10. § (2)-(3) bekezdései alapján - a 
Magyar Országos Levéltár egyetértésével - az ügyészi szervek iratkezelésére és selejtezésére 
vonatkozóan a következő utasítást adom ki: 

1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed: 
a) a Legfőbb Ügyészségre, 
b) a fellebbviteli főügyészségekre, 
c) a főügyészségekre, 
d) a helyi ügyészségekre, 
e) a Katonai Főügyészségre, 
f) a Katonai Fellebbviteli Ügyészségre, valamint 
g) a területi katonai ügyészségekre [az e)-g) pont alattiak együtt: katonai ügyészi szervezet]. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ügyészi szervek iratkezelési szabályzatát az utasítás 

mellékleteként kiadom. A szabályzatot az Országos Kriminológiai Intézet iratainak irattári 
kezelésére és selejtezésére értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy az irattári tervet az 
igazgató állapítja meg. 

(3) Az utasításnak a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos rendelkezései kiterjednek az Országos 
Kriminológiai Intézetre is. 

(4) 
2. § (1) Az egyes szakmai és funkcionális tevékenységek ügyvitelére vonatkozó különös 

szabályokat a szakmai és a funkcionális tevékenységet végző önálló szervezeti egységek vezetői 
és a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályának vezetője 
együtt kiadott főosztályvezetői körlevélben állapítják meg. 

(2) A Legfőbb Ügyészség Számítástechnikai-alkalmazási és Információs Főosztályának 
vezetője az ügykezelés különös szabályait a szakmai és funkcionális tevékenységet végző önálló 
szervezeti egységek vezetőivel egyetértésben a szükséghez képest változtathatja. E változtatás az 
ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatát nem érintheti. 

3. § (1) A titokvédelmi szempontból minősített iratok tárolása, selejtezése és az illetékes 
levéltár részére történő átadása külön legfőbb ügyészi utasítás alapján történik. 

(2) Az egyes szakmai és funkcionális tevékenységek ügyvitelére vonatkozó jelenleg hatályos 
különös ügyviteli szabályokat a továbbiakban csak akkor kell alkalmazni, ha a jelen utasítás 
mellékletét képező iratkezelési szabályzatban írtak, vagy a jelen utasítás felhatalmazása alapján 
kiadott ügyviteli előírások másként nem rendelkeznek. 

4. § Az 1959. január 1-je és az 1971. december 31-e között érkezett (keletkezett) iratok 
őrzésére és selejtezésére a 24/1958. Legf. Ü. utasítást, az 1972. január 1-je és 1983. december 31-
e között érkezett (keletkezett) iratok őrzésére és selejtezésére az 1/1972. Legf. Ü. utasítás 
mellékleteként kiadott „Ügyészi szervek irattári tervét”, az 1984. január 1-je és az 1998. 
december 31-e között érkezett (keletkezett) iratok őrzésére és selejtezésére az 1/1984. Legf. Ü. 
utasítással és a 10/1991. Legf. Ü. utasítással módosított 1/1972. Legf. Ü. utasítás mellékleteként 
kiadott „Ügyészi szervek irattári tervét” kell alkalmazni. Az iratkezelési szabályzat függeléke az 
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1999. január hó 1-je után érkezett (keletkezett) iratokra vonatkozik. Katonai ügyészi szervezet 
esetében az 1959. január 1-je és 1995. december 31-e között érkezett (keletkezett) iratok őrzésére 
és selejtezésére a 3/1990. katonai főügyészi utasítással és a 2/1991. katonai főosztályvezetői 
utasítással módosított, a katonai ügyészségek ügyviteli szabályzatáról szóló 1/1981. katonai 
főosztályvezetői utasítás 1. számú mellékleteként kiadott „katonai ügyészi szervek irattári tervét” 
kell alkalmazni; az iratkezelési szabályzat függeléke az 1995. december 31-e után érkezett 
(keletkezett) iratokra vonatkozik. 

5. § (1) Ez az utasítás - a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel - 1999. január 1-jén lép hatályba, 
egyidejűleg hatályát veszti 

a) az ügyészségek iratainak védelméről és selejtezéséről szóló 24/1958. Legf. Ü. utasítás. 
b) 
(2) Az utasításnak a fellebbviteli főügyészségekre vonatkozó rendelkezései 2003. március 1-jén 

lépnek hatályba. 

Melléklet a 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasításhoz 

I. FEJEZET 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

1. § Beadvány: az ügyészséghez érkező hagyományos (papír alapú) vagy elektronikus irat. 
Betétlap: olyan egy vagy több lapból álló ügyviteli irat, amely az ügy intézésével kapcsolatos 

tartalmi és formai (alaki) információkat, adatokat tartalmaz, s amely a hozzászerelt iratokkal 
ügyiratdarabot vagy ügyiratot képez. 

Csatolás: tárgyi és/vagy személyi összefüggés esetén - egységes állásfoglalás kialakítása 
érdekében - két, vagy több ügyiratnak tartós, de nem végleges egymáshoz való kapcsolását jelenti 
oly módon, hogy az ügyiratok továbbra is megtartják önállóságukat. 

Egyesítés: tárgyi és/vagy személyi összefüggés esetén két vagy több ügy végleges 
összeolvadását, egy üggyé válását és együttes elintézését jelenti. 

Elektronikus aláírás: az elektronikus irat védelmét szolgáló titkos aláírási kulccsal készített, 
digitális adatokat tartalmazó jelsorozat, amely azonosítja az aláírási kulcs tulajdonosát és 
egyértelműen bizonyítja az adatok hitelességét és sértetlenségét. 

Elektronikus irat: számítástechnikai eszköz felhasználásával elektronikus formában rögzített, 
elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón 
tárolnak. 

Elintézés: az ügyészségre érkezett kezdeményezés, vagy hivatalból hozott döntés alapján 
történt érdemi intézkedés. 

Elkülönítés: egy ügy két vagy több üggyé való végleges szétválasztása és külön-külön szám 
alatti elintézése. 

Eredmény: az érdemi intézkedésen alapuló más ügyészség vagy más hatóság által hozott, az 
ügyészségi ügyforgalmi nyilvántartás szempontjából releváns döntés. 

Érkezés: az ügyészségre érkezett kezdeményezés vagy hivatalból hozott ügyészségi döntés. 
Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a 

beadvány beérkezésének keltét, számítástechnikai program segítségével történő érkeztetés esetén 
kitöltik az érkeztető képernyőrovatokat. 
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Évkör: az irattári anyag vagy egy raktári egységet kitevő irat együttes nyitó és záró évszáma 
által határolt időtartomány. 

Feladatkör: azoknak a feladatoknak összessége, amelyet az ügyészi szerv vagy személy végez 
az ügyintézési munkafolyamat során. 

Gyűjtő: egy iktatási rendszeren belül egy iktatószám alatt sorszámozott iratok, amelyeket a 
gyűjtőben együtt kezelnek. 

Hatáskör: az ügyintézés feladatkörének szintenkénti pontos körülhatárolása, azoknak az 
ügyeknek összessége, amelyekben az ügyészi szerv jogosult és köteles intézkedni, illetve eljárni. 

Házi irat: egy adott ügyben az ügy kezelése és az ügyintézés során az ügyészségen keletkezett 
valamennyi olyan irat, amely nem kiadmány és nem nyomozási irat. Házi iratnak kell tekinteni a 
nem ügyészi szervtől érkezett, de az ügyészi ügyfeldolgozáshoz nélkülözhetetlen és véglegesen 
átadott iratot is, ha az nem nyomozási irat. 

Iktatás: az iratkezelésnek a postabontás és az érkeztetés utáni fázisa, az iratnyilvántartás 
alapvető része, amelynek során a beadványt, illetve az ügyészségen keletkezett iratot 
iktatószámmal látják el, és kitöltik az iktatókönyv, illetve az iktatóbélyegző lenyomat rovatait; 
számítástechnikai program segítségével történő iktatás esetében az iktató képernyő rovatait töltik 
ki. 

Iktatókönyv: az ügyészi szervezeti egység rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála 
keletkezett, hozzá intézett és megőrzött) iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) 
nyilvántartására szolgáló, folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként megnyitott és lezárt 
ügykönyv, amelyben az iktatás során minden érkező irat új számot kap. Készülhet 
számítástechnikai program segítségével is. Elektronikus adathordozón tárolt iktatókönyv esetén a 
folyamatosság biztosítása az iktatókönyvet az adathordozóra rögzítő számítástechnikai program 
feladata. 

Irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat - a megjelentetés szándékával 
készült könyvjellegű kézirat kivételével -, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy 
tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és 
bármely eljárással keletkezett. 

Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség 
szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos 
megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába 
foglaló tevékenység. 

Iratkezelési szabályzat: az ügyészi szervezet ügyvitelére vonatkozó szabályok összessége, 
amely a szervezeti és működési szabályzat figyelembevételével készül, s amelynek függelékét 
képezi az irattári terv. 

Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő 
válogatásának alapjául szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, 
indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, 
valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s meghatározza a kiselejtezhető 
irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a nem 
selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. 

Irattár: megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére 
alkalmas helyiség. 

Irattári anyag: a szervek működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen 
az irattárba tartozó iratok összessége. 
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Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során az ügyészi szerv a működése 
során keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári 
rendezését, kezelését és őrzését végzi. 

Kezdőirat: az ügyiratot létrehozó irat, az ügyirathoz tartozó iratok közül érkezési időrendben a 
legelső irat. 

Kezelési (ügyviteli) feljegyzések: az ügy(ek)ben keletkező ügyviteli iratokon vagy a betétlapon 
tett feljegyzések, többnyire utasítások, amelyek az ügyek tartalmi és/vagy formai intézésére 
vonatkoznak. 

Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles 
aláírással ellátott, lepecsételt, elektronikus adathordozón történő továbbítás esetén megfelelő 
számítástechnikai eszköz segítségével hitelesített irat. 

Kiadmányozás (kiadványozás): a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet 
jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra 
jogosult részéről („K” betűjellel, elektronikus adathordozón tárolt irat esetén a számítástechnikai 
program megfelelő utasításának kiadásával). 

Kiadmányozó: a kiadmányozási joggal felhatalmazott személy, akinek kiadmányozási 
hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása, számítógépes adathordozón tárolt kiadmány esetén a 
kiadmány elektronikus aláírással történő ellátása. 

Közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a 
közfeladatot ellátó szerv irattári anyagába tartozik, vagy tartozott. 

Közlevéltár: a nem selejtezhető köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat - ideértve a 
tudományos és igazgatási feladatokat is - végző, közfeladatot ellátó szerv által fenntartott 
levéltár. 

Küldemény: a beérkezett, illetve továbbításra előkészített irat, elektronikus úton érkezett, 
illetve küldött elektronikus irat. 

Lajstrom: az ügyészi szervezeti egység rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála 
keletkezett, hozzá intézett és megőrzött) iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) 
nyilvántartására szolgáló folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként megnyitott és lezárt 
ügykönyv, amelyben csak a kezdőiratok kapnak új számot, az utóiratok pedig sorszámot. 
Készülhet számítástechnikai program segítségével is. Elektronikus adathordozón tárolt lajstrom 
esetén a folyamatosság biztosítása az iktatókönyvet az adathordozóra rögzítő számítástechnikai 
program feladata. 

Láttamozás: az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát, véleményezését 
(javítását, tudomásulvételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve ezt helyettesítő 
számítástechnikai művelet. 

Leválasztás: a korábban csatolt ügyek iratainak egymástól való eltávolítása. 
Levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és 

rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából létesített intézmény. 
Másodlat: a több példányban, egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet 

az első példányon lévővel azonos pecsét és aláírás hitelesít. 
Másolat: valamely eredeti iratról keletkezése után készült példány, amely hasonmás (szöveg- és 

formahű), egyszerű (nem hitelesített) és hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) iratmásolat lehet. 
Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan 

attól. 
Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól - elválasztható. 
Mutató: az iratokban szereplő fontosabb adatok (név, tárgy, hely, idegenszám) rögzítésére 

szolgál. 
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Raktári egység: az irattári anyagnak a rendezés során kialakított, fizikailag együtt kezelt része 
(doboz, csomó, kötet stb.). 

Segédkönyv: az ügyészségi ügykönyvek mellett kiegészítő adatok nyilvántartására és az 
iratkezelés megkönnyítésére szolgál. 

Számítástechnikai adathordozó: számítástechnikai eljárással rögzített adatokat tároló 
adathordozó. 

Szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) 
végleges jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatás során és az iratokon egyaránt jelölni kell. 

Szerv: jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 
Szignálás: az ügyben intézkedésre, eljárásra illetékes ügyintéző kijelölése. 
Utóirat: az ügyészségen már létező, vagy korábban létezett ügyirathoz tartozó és egyéb 

szabályozás folytán kezdőiratnak nem tekinthető irat. 
Ügyintézés: az egyes ügyészi szervezeti egységek tevékenységével kapcsolatban keletkező 

ügyek ellátása, az eközben felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki), kezelési, szóbeli és/vagy 
írásbeli munkamozzanatok sorozata, összessége. 

Ügyintéző: az ügy(ek) érdemi intézését végző személy, azaz az ügy előadója, aki az ügyet 
döntésre előkészíti és amennyiben erre megfelelő jogosultsága van, az érdemi döntést meghozza. 

Ügyirat: az ügyintézés során keletkező irat, amely az ügy valamennyi ügyintézési fázisában 
keletkezett ügyiratdarabokat tartalmazza. 

Ügyiratdarab: az ügyiratnak az a része, amely az ügy intézésének valamely fázisában 
keletkezett iratokat tartalmazza. 

Ügykönyv: az iktatókönyv és a lajstrom általános megnevezése. 
Ügyvitel: az ügyészi szerv folyamatos működésének alapja, az ügyintézés egymás utáni 

résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés formai 
és technikai feltételeit, a szolgáltatások teljesítését foglalja magában. 

II. FEJEZET 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

Az iratkezelési szabályok fogalma, célja, alkalmazásának biztosítása 

2. § Az iratkezelési szabályzat rendelkezései biztosítják, hogy az irat útja pontosan követhető, 
ellenőrizhető és visszakereshető legyen, szolgálja az egész ügyészi szervezet feladatainak 
eredményes és gyors megoldását, rendeltetésszerű működését, az ügyészi intézkedések 
ellenőrizhetőségét, az iratok épségben és használható állapotban való őrzését. 

Az ügyviteli szabályok hatálya 

3. § (1) Az iratkezelési szabályzat V. Fejezetének rendelkezései az Országos Kriminológiai 
Intézetre (OKrI) is kötelezőek. 

(2) Az általános érvényű iratkezelési szabályok keretein belül kiegészítő jellegű, helyi érvényű 
ügyviteli szabályozást a Legfőbb Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen a főosztályvezető 
ügyészek, főosztályvezetők, önálló osztályvezető ügyészek, osztályvezetők (a továbbiakban 
együtt: főosztályvezetők), a fellebbviteli főügyészségeken a fellebbviteli főügyész, a Katonai 
Fellebbviteli Ügyészségen a fellebbviteli vezető ügyész, a főügyészségeken a főügyészek, a 
területi katonai ügyészségeken a katonai ügyészségek vezetői, a helyi ügyészségeken a vezető 
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ügyészek is kiadhatnak a vezetésük, illetve felügyeletük alá tartozó ügyészi szervezeti egységekre 
kiterjedő hatállyal. Az irattári tervet is érintő helyi érvényű ügyviteli és kiegészítő jellegű 
szabályzatot a területileg illetékes levéltár jóváhagyásával lehet alkalmazni. 

(3) A kiegészítő jellegű iratkezelési szabályozást tartalmazó rendelkezéseket (a továbbiakban: 
iratkezelési rendelkezések) a felettes ügyészi szervhez és a Legfőbb Ügyészség 
Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályához fel kell terjeszteni. A Katonai 
Fellebbviteli Ügyészség és a területi katonai ügyészségek az iratkezelési rendelkezéseket a 
Katonai Ügyek Főosztályához terjesztik fel. 

(4) Az ügyészi szervezet dolgozói minden ügyben kötelesek az iratkezelési szabályokat 
betartani. 

Az ügyviteli munka szervezése, irányítása és ellenőrzése 

4. § (1) Az ügyészségi ügyviteli munka központi szervezése, irányítása és ellenőrzése a 
Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályának - a katonai 
ügyészi szervezetben, a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs 
Főosztályával egyetértésben, a Katonai Ügyek Főosztályának - a feladata. 

(2) Egységes központi állásfoglalást igénylő ügyviteli kérdésekben az érintett (fő)osztályok 
véleményének kikérése alapján a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és 
Információs Főosztálya - a katonai ügyészi szervezetben, a Legfőbb Ügyészség 
Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályával egyetértésben, a Katonai Ügyek 
Főosztálya - jogosult dönteni. 

(3) A Legfőbb Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen az ügyvitelt a vezetésük alatt álló 
szervezeti egységeknél - indokolt esetben a Legfőbb Ügyészség más (főosztályainak bevonásával 
- a főosztályvezetők évente egy alkalommal ellenőrzik. 

(4) A fellebbviteli főügyészségek, valamint a főügyészségek és a helyi ügyészségek ügyvitelét 
a fellebbviteli főügyész, a főügyész, vagy az általa kijelölt főügyészhelyettes, vagy osztály 
(csoport) vezető ügyész a főügyésszel egyetértésben, illetve a helyi ügyészség vezetője irányítja 
és évenként legalább egyszer ellenőrzi. A Katonai Fellebbviteli Ügyészség ügyvitelét a 
fellebbviteli vezető ügyész, a területi katonai ügyészségek ügyvitelét pedig a katonai ügyészség 
vezetője irányítja és évenként legalább egyszer ellenőrzi. 

(5) Az ellenőrzések megállapításairól és a hibák megszüntetése tárgyában tett intézkedésekről 
írásbeli feljegyzést kell készíteni, melyet a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és 
Információs Főosztályának, a katonai ügyészi szervezetben a Katonai Ügyek Főosztályának kell 
megküldeni. Az ellenőrzések időpontját oly módon kell meghatározni, hogy azok az adott év 
november 15. napjáig befejeződjenek. 

(6) Az ellenőrzések szempontjait a helyi sajátosságoknak megfelelően kell összeállítani oly 
módon, hogy azok kiterjedjenek 

a) az iratkezelési szabályzatnak az iratok átvételével, kezelésével, nyilvántartásával, 
továbbításával, irattározásával stb. kapcsolatos rendelkezések vizsgálatára, különös tekintettel 
arra, hogy 

- a különböző átadókönyvekben feltüntetett és az ügyészségre érkezett kezdő-, illetve utóiratok 
iktatása megtörtént-e és azok bekerültek-e az iratokba, 

- az ügyészek által adott, a kivezetésekre vonatkozó irodai utasítások megfelelnek-e az iratok 
tartalmának, 

- a különböző nyilvántartásokban található kivezetések megfelelnek-e az ügyészi utasításoknak, 
illetőleg az iratok tartalmának, 
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- az iratokat a nyilvántartásokban megjelölt helyeken tárolják-e, 
b) a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztálya által 

biztosított programok futtatásával kigyűjtött ügyeknek az a) pontban meghatározottak szerinti 
tételes vizsgálatára, 

c) szükség szerint az adott szervezeti egységben ügyviteli feladatot ellátók létszámhelyzetének 
alakulására. 

(7) A (6) bekezdés b) pontjában meghatározott tételes iratvizsgálattól akkor lehet eltekinteni, 
ha a megvizsgálandó ügyek nagy száma ezt indokolja, de az iratvizsgálatot ekkor is olyan számú 
irat esetében kell elvégezni, hogy annak alapján megalapozott állásfoglalást lehessen kialakítani 
az adott szervezeti egység iratkezelési gyakorlatáról. 

(8) Amennyiben az ellenőrzés anyagi jogi vagy eljárásjogi hiányosságot, illetve hibás 
gyakorlatot is feltár, erről - a feljegyzés egy példányának megküldésével - tájékoztatni kell a 
Legfőbb Ügyészség valamennyi érintett (fő)osztályát. 

Ügykezelő irodák szervezete 

5. § (1) Az ügykezelési teendőket az egyes ügyészi szervezeti egységeknél az ügyviteli 
dolgozók ügykezelő irodákba szervezve és az egyes szervezeti egységekbe beosztva végzik. 

(2) Az ügyészségi ügykezelő irodák szervezése és zavartalan működésének biztosítása a 
Legfőbb Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen a főosztályvezetőknek, a fellebbviteli 
főügyészségen a fellebbviteli főügyésznek, a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen a fellebbviteli 
vezető ügyésznek, a főügyészségen a főügyésznek, a területi katonai ügyészségeken a katonai 
ügyészség vezetőjének, a helyi ügyészségeken a helyi ügyészség vezetőjének a feladata. 
Ügykezelő iroda létesítésének, megszüntetésének kezdeményezése előtt be kell szerezni a 
Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztálynak, a katonai ügyészi szervezet 
vonatkozásában a Katonai Ügyek Főosztályának a véleményét. 

6. § (1) Az ügyészségi ügykezelő iroda élén az irodavezető áll, aki a vezetése alatt álló 
irodában biztosítja az ügyviteli szabályok pontos betartását és az egységes központi állásfoglalást 
igénylő ügyviteli kérdésekben előterjesztést tesz a Legfőbb Ügyészségen a főosztályvezető, a 
fellebbviteli főügyészségen, illetve a főügyészségen és helyi ügyészségeken a fellebbviteli 
főügyész, illetve a főügyész, a katonai ügyészi szervezet esetén a Katonai Ügyek Főosztályának 
vezetője útján a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs 
Főosztályához. 

(2) Az ügykezelési feladatokat az iratkezelési szabályzat rendelkezéseinek betartásával, az 
irodavezető irányítása alapján tisztviselők és ügykezelők látják el. 

Az iktatandó adatok 

7. § Az iktatás során az ügykönyvekben és a számítógép-nyilvántartásban az ügyintézés 
különböző fázisaiban fel kell tüntetni legalább 

a) az ügyszámot, 
b) az iktatás időpontját, 
c) az irat küldőjének azonosító adatait, 
d) a küldő iktatószámát (hivatkozási szám), 
e) az irat tárgyát, 
f) az ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző azonosító adatait, 
g) az utóirat sorszámát és küldőjének azonosító adatát, 
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h) az elintézés módját, idejét, 
i) a kezelési feljegyzéseket, 
j) az irattári tételszámot és az irattárba helyezés keltét. 

III. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Beadványok, postai és egyéb küldemények átvétele 

8. § (1) Az iratkezelési szabályzat határozza meg az ügyészséghez érkezett irat - pl. levél, 
távirat, telefax, elektronikus irat, csomag stb. - átvételére való jogosultságot és az átvétellel 
kapcsolatos teendőket. 

(2) A küldemény átvételére jogosult: 
a) a címzett vagy az általa megbízott személy, 
b) az iratkezelést felügyelő vezető, illetve az általa megbízott személy, 
c) a postai meghatalmazással rendelkező személy, 
d) az ügyészi szervezeti egységek irodai alkalmazottai, 
e) az ügyeleti szolgálatot teljesítő személy. 
(3) Az ügyészségi iroda köteles a felek beadványait, panaszait, kérelmeit hivatalos munkaidő 

alatt átvenni. 
(4) Amennyiben az ügyészségnél személyesen eljáró fél olyan beadványt kíván benyújtani, 

amelynek elbírálása más ügyészség feladata, vagy más hatóságnak, szervnek hatáskörébe 
tartozik, az ügyfelet tájékoztatni kell, hogy beadványát hol célszerű beadni. Ha a fél ennek 
ellenére ragaszkodik beadványának átadásához, azt tőle át kell venni. 

(5) Az ügyészségi iroda a fél kérelmére a beadvány átvételéről elismervényt ad. 
9. § (1) A küldeményt átvevő személy köteles ellenőrizni: 
a) a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát, 
b) a kézbesítőokmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét, 
c) az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. 
(2) Az átvevő a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és az átvétel időpontjának 

feltüntetésével az átvételt elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét 
óra, perc pontossággal kell megjelölni. Tértivevényes küldemények esetén gondoskodik a 
tértivevény visszajuttatásáról a feladóhoz. Amennyiben iktatásra nem jogosult személy vagy 
szervezeti egység veszi át az iratot, úgy azt köteles 24 órán belül, de legkésőbb az átvételt követő 
első munkanap kezdetén az illetékes iktatóegységnek iktatásra átadni. 

(3) A postabontás során ellenőrizni kell, hogy a borítékon jelzett iratok, valamint az iraton 
feltüntetett mellékletek megérkeztek-e. Amennyiben az irat vagy küldemény hiányosan érkezett, 
azt az iratra rá kell vezetni. Az átvevőnek a küldő szerv irodájának vezetőjét az iratborítékon 
jelzett, de meg nem érkezett ügyszámú irat megküldésére fel kell kérnie. A hiányos 
mellékletekkel érkezett küldemény az ügy folyamatos intézését nem szakíthatja félbe. 

(4) Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és soron 
kívül ellenőrizni a küldemény tartalmának meglétét. (A hiányzó iratokról vagy mellékletekről a 
küldő szervet, személyt - jegyzőkönyv felvételével - értesíteni kell.) Az olyan küldeményekre, 
amelyeknek burkolata sérült, vagy azon illetéktelen felbontás jelei állapíthatók meg, rá kell 
vezetni, hogy „sérülten”, illetve „felbontva” érkezett. Ezt a feljegyzést az átvevőnek alá kell írnia. 
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(5) A gyors elintézést igénylő, az ügyészségre érkező („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt 
az átvevő köteles a címzettnek vagy a szignálásra jogosultnak soron kívül bemutatni, illetve 
átadni. 

(6) Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 
címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Az iktatást végző 
szervezeti egység feladata az átirányított iratokról jegyzéket vezetni. 

(7) Ha a küldemény pénzt, fel nem ragasztott illetékbélyeget vagy egyéb értéket tartalmaz, azt 
az iraton az összeg, illetve az érték pontos megjelölésével fel kell jegyezni és a feljegyzést végző 
dolgozónak aláírással és keltezéssel kell ellátni. A küldeményben talált és tévesen beküldött 
értéket elismervény ellenében a beküldőhöz kell visszajuttatni. Ennek akadálya esetén a 
Gazdasági Főigazgatóságnak, a katonai ügyészi szervezetben a Pénzügyi és Számviteli Önálló 
Osztálynak kell az érték őrzéséről gondoskodnia és ezt az iraton feltüntetnie. 

(8) A küldemény téves bontása esetén, valamint ha a bontás után derül ki, hogy a 
küldeményben a titkos ügykezelés szabályai alá tartozó ügyirat van, a borítékot ismét le kell 
ragasztani, rávezetve a felbontó ügyészségi alkalmazott nevét, munkahelyét (szolgálati helyét). A 
küldeményt a címzetthez, államtitkot tartalmazó ügyirat esetében a Legfőbb Ügyészségen és a 
Katonai Főügyészségen, a fellebbviteli főügyészségeken és a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen, 
a főügyészségeken és a területi katonai ügyészségeken a titkos ügykezelési iroda vezetőjéhez, a 
helyi ügyészségeken a vezető ügyészhez kell eljuttatni. 

(9) A postabontás során keletkezett üres borítékokat az irodák kötelesek összegyűjteni és 
három hónapig megőrizni. 

(10) Felbontás nélkül a címzettnek kell továbbítani a névre szóló, megállapíthatóan 
magánjellegű, s. k. felbontásra szóló, valamint azokat a küldeményeket, melyeknél ezt 
elrendelték. 

(11) A felbontás nélkül átvett küldemények címzettje, az általa felbontott hivatalos küldeményt 
iktatás céljából soron kívül köteles visszajuttatni az ügyészi szervezeti egység iktatást végző 
iratkezelőjéhez. 

(12) A telefaxon érkezett irat esetében, először gondoskodni kell az információkat tartósan őrző 
másolat készítéséről. A másolat hitelesítését az eredeti irat őrzésére kijelölt ügyészi szervezeti 
egység iratkezelője végzi záradékkal. Egyebekben a telefaxon érkezett irat kezelésére az általános 
rendelkezések az irányadóak. 

(13) A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha 
a) az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik, 
b) a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani, 
c) a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg, 
d) bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel. 
(14) A küldemények átvételénél az ügyészségnél érvényben lévő biztonsági előírásokat is 

érvényesíteni kell (pl. a küldemény élet-, testi épség veszélyeztetésére utaló szerkezettel érkezett, 
számítógépes érkezés esetén vírusvizsgálat stb.). 

Az iratok érkeztetése és iktatása 

10. § (1) Az ügyészséghez érkezett minden iratot az érkezés napján iktatóbélyegzővel kell 
ellátni. Ha az ügyben bűnjel van, illetve letartóztatás történt, azt az iratborítón feltűnő módon kell 
jelezni. 
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(2) A hivatalos munkaidő végén átvett és az érkezés napján nem iktatott iratokon az érkezés 
évét, hónapját, napját keletbélyegző elhelyezésével még az átvétel napján fel kell tüntetni, 
egyébként az ügykezelési feladatokat a következő munkanapon is el lehet végezni. 

11. § (1) Az ügyészséghez (a telefax kivételével) elektronikus úton érkezett és az ügyészségi 
ügykezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó számítástechnikai program által automatikusan - 
emberi beavatkozás vagy jóváhagyás nélkül - fogadott iratok átvétele a számítástechnikai 
program érkeztetési funkciójával történik. 

(2) Ügykezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó számítástechnikai program használata esetén a 
7-9. §-ban írt rendelkezéseket az (1) bekezdésben írtak szerinti, valamint a számítástechnikai 
program használatából fakadó értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni. 

Előzménykutatás (priorálás) 

12. § (1) Az ügyészségre érkező minden iratra vonatkozóan meg kell állapítani, hogy az iratnak 
van-e már előzménye. Ezután kell eldönteni, hogy az iratot kezdő vagy utóiratként kell-e kezelni 
(lajstromos iktatás esetén) vagy iktatókönyvbe iktatás esetén mely iratokat kell az érkezett irathoz 
csatolni. 

(2) Az érkezett irat priorálását - amennyiben a beadványban nincs hivatkozás ügyészi számra - 
a segédkönyvek vagy számítástechnikai program által kezelt nyilvántartások (névmutató, 
tárgymutató és idegen számok mutatója) alapján kell elvégezni. 

Az ügyintéző kijelölése (szignálás) 

13. § (1) Postabontás után a Legfőbb Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen a 
főosztályvezetőnek, a fellebbviteli főügyészségeken, illetve a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen 
a főügyésznek, illetve a fellebbviteli vezető ügyésznek, a főügyészségen, illetve a területi katonai 
ügyészségeken a főügyésznek, illetve a katonai ügyészség vezetőjének, a helyi ügyészségeken a 
helyi ügyészség vezetőjének, vagy az általuk kijelölt személynek kell valamennyi iratot (a fel 
nem bontott leveleket, küldeményeket is) az iktatásra szolgáló számítástechnikai ügyviteli 
rendszer, vagy ügykönyv és az ügyintéző kijelölése céljából bemutatni. Az iroda az utóiratokat az 
előzménnyel együtt az előadónak köteles bemutatni. 

(2) Amennyiben az ügyészi ügyintézői munkakörök területi vagy más ügybeosztás alapján 
kerültek elhatárolásra, a főosztályvezető, a fellebbviteli főügyész, a fellebbviteli vezető ügyész, a 
főügyész, a katonai ügyészség vezetője, valamint a helyi ügyészség vezetője - az (1) bekezdésben 
foglaltaktól eltérő - intézkedése alapján az ügyet közvetlenül az előre kijelölt ügyintézőnek kell 
bemutatni. 

(3) A szignálás során a soron kívüli intézkedést igénylő ügyiratokat a sürgősség fokának 
megfelelően „Azonnal”, vagy „Sürgős” jelzéssel kell ellátni. Ezeket az ügyeket soron kívül, 
egyébként pedig az érkezés sorrendjében kell elintézni. 

Az ügyek elintézésének sorrendje 

14. § (1) Az ügyintéző az „Azonnal” jelzésű ügyekben a kézhezvétel napján haladéktalanul 
köteles a szükséges intézkedéseket megtenni. A „Sürgős” jelzésű ügyeket, vagy amelyeknek 
eldöntésétől más ügy megindulása, további elbírálása függ, és azokat, amelyeket a hiányzó 
iratokkal való felszerelés céljából vissza kell küldeni, soron kívül el kell helyezni. 
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(2) Ha az ügyintéző az ügyet a (1) bekezdésben, illetőleg valamely jogszabályban vagy legfőbb 
ügyészi utasításban megállapított időben előreláthatóan elintézni nem tudja - mihelyt az elintézés 
akadálya előtte ismertté vált -, közvetlen vezetőjének köteles jelentést tenni és az ügyirat 
elintézési határidejének módosítását, vagy az ügyirat más ügyintézőre való átszignálását kell 
kérnie. 

(3) Minden intézkedésen fel kell tüntetni az elintézés évét, hónapját, napját és az elintézést az 
ügyintézőnek és a kiadmányozónak alá kell írnia. 

15. § (1) Szignálás után az iratokat az iktatás és az ügyintéző részére való kiosztás végett 
lehetőleg még aznap, legkésőbb másnap az irodába vissza kell juttatni. 

(2) A szignáló, ha az elintézés módjára vonatkozóan szóbeli megbeszélést tart szükségesnek, az 
ügyirathoz csatolt vezetői jelzőlapra, vagy az iratra „Ref” jelzést vezet rá. Ezen túlmenően a 
vezető a vezetői jelzőlapon vagy az iraton az elintézés módjára is adhat utasítást. 

(3) A szignáló a büntetőügyekben az ügyiraton a jellemző bűncselekmény megnevezését, 
számítógépes iktatás esetén a jellemző bűncselekmény azonosító kódját is köteles feltüntetni. 
Polgári és törvényességi felügyeleti ügyekben az ügy tárgyát is meg kell jelölni. 

Az iktatás 

16. § (1) Az iktatás történhet hagyományos, kézi módszerrel és számítógépes eljárással. 
(2) Az ügyészi szervhez érkező, illetve ott keletkező iratokat iktatással kell nyilvántartani. Az 

iratokat úgy kell iktatni, hogy abból az irat beérkezésének pontos ideje, az intézkedésre jogosult 
ügyintéző neve, az irat tárgya, az elintézés módja, a kezelési feljegyzések, valamint az irat holléte 
megállapítható legyen. 

(3) Az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon kell beiktatni. 
Soron kívül kell iktatni az „azonnal” és a „sürgős” jelzésű iratokat. 

Az iktatás általános szabályai 

17. § (1) Az iktatást minden évben 1-gyel kell kezdeni. A különböző szakmai és funkcionális 
tevékenységek során alkalmazott iktatószámokat betűjelek - szükség esetén számtartományok - 
különböztetik meg egymástól. 

(2) A beérkező iratok iktatásakor az iktatóbélyegző lenyomatát az iraton el kell helyezni, és a 
lenyomat rovatait ki kell tölteni. 

(3) Az iktatóbélyegző lenyomata tartalmazza: 
a) az ügyészi szerv nevét, székhelyét, 
b) az iktatás évét, hónapját, napját, 
c) az ügykönyv sorszámát, 
d) a mellékelt iratok számát. 

A papír alapon végzett iktatási sajátosságok 

18. § (1) Minden év első napján új ügykönyvet és segédkönyvet kell nyitni. 
(2) Az ügykönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a 

bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha 
helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti 
feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. 
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(3) Téves iktatás esetén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az 
érvénytelenítés ténye - az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. Azt is 
meg kell jelölni, hogy a tévesen beiktatott ügy iratát mely számra iktatták át. 

(4) Az iktatott iratokról név és szükség szerint idegen számmutatót kell vezetni. 

Számítógépes iktatási sajátosságok 

19. § (1) Számítógépes érkeztetés és iktatás esetén is szerepelni kell az ügyiraton mindazon 
kezelési feljegyzéseknek, melyek a hagyományos iratkezelésben szükségesek. A számítógépes 
nyilvántartás nem helyettesíti azokat az átadókönyveket (postakönyvek, kézbesítőkönyvek) sem, 
melyekben az átadás-átvétel tényét a saját kezű aláírás bizonyítja. 

(2) A levéltárba adáskor a számítógépes adatállományból ügyészségenként a hagyományos 
lajstrom és mutatóknak (név- és/vagy tárgymutató) megfelelő adatállománnyal rendelkező 
listákat kell készíteni, amelyeket nyomtatott formában is át kell adni az illetékes levéltár részére. 

(3) A felvitt iktatási adatbázist - a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásával - 
hozzáférhetővé kell tenni mindaddig, amíg az ügyintézéshez szükséges. 

(4) A bevitt adatokat a tárgyévet követő év február 15. napjáig számítástechnikai adathordozón, 
2 példányban archiválni kell. Az adathordozókat a függelékben meghatározott határidőig kell 
sértetlen állapotban megőrizni. 

(5) A felhasználói jogosultságok szabályozása, valamint ennek számítógépes megvalósítása 
során gondoskodni kell a számítógépes nyilvántartások illetéktelen beavatkozás elleni 
védelméről. 

(6) A számítógépes rendszerben az érkeztetési és iktatási adatok rögzítését, módosítását vagy 
törlését az azt elvégző ügyintéző azonosítójával, az időponttal, valamint törlés és javítás esetén az 
eredeti adattal naplózni kell. A naplózás a számítógépes rendszer feladata. 

(7) A nem papír alapú, elektronikus adathordozón érkezett iratok (pl. magnetofonszalag, 
hajlékony lemez, CD ROM stb.) mellé kísérőlapot kell csatolni. A kísérőlapon fel kell tüntetni az 
adathordozó iktatószámát, az adathordozó tartalmi ismérveit, a felvételek tárgyát, a készítő és a 
nyilvántartásba vevő aláírását. Az iktatószámot magára az adathordozóra (tokjára) maradandó 
módon ugyancsak rá kell vezetni. Egy elektronikus adathordozón szigorúan egy ügyhöz tartozó 
iratok adhatók át. Amennyiben ez nem teljesül, a küldemény átvételét vissza kell utasítani. 

(8) Amennyiben a küldemény a (7) bekezdésben írtaknak nem felel meg és a küldemény 
átvételének visszautasítására nincs mód, a küldeményt az általános szabályoknak megfelelően, 
hiányosan érkezettként kell kezelni. 

Ügyszám 

20. § (1) Az ügyszám az ügy tárgyának és az ügykönyvbe való bejegyzésének azonosítására 
szolgál. Az ügyek száma: az ügy száma, törve az érkezés évének számával. 

(2) Az ügyszám előtt fel kell tüntetni annak a számítástechnikai ügyviteli rendszernek, vagy az 
ügykönyvnek a kezdőbetűjét vagy jelét, amelybe az ügy bejegyzése történt. A főváros területén a 
kerületi ügyészségek megkülönböztetése céljából az ügyszám megjelölése az ügykönyvjel és az 
ügykönyvszám között a kerület számának megfelelő római számjegy feltüntetésével történik. A 
katonai ügyészi szervezeteknél az ügyszám megjelölése az ügykönyvjel és az ügykönyvszám 
között az ügy előadója előadói számának megfelelő római számjegy feltüntetésével történik. 
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(3) Az utóiratokat az ügyszám feltüntetésén kívül az ügyszámhoz tartozó sorszámmal is el kell 
látni. A sorszámot arab számjeggyel kell megjelölni. Az 1. sorszámot mindig a kezdőirat kapja és 
minden következő utóirat eggyel magasabb sorszámot kap. 

(4) Az intézkedés (elintézés), illetve határozat mindig annak az iratnak a sorszámát kapja, 
amelyikre vonatkozik. Ha az ügyészség egy sorszám alatt több intézkedést tesz, az egyes 
intézkedéseket azonos sorszám alatt egymás után következő római számokkal is meg kell jelölni. 

(5) A mellékletek annak az iratnak a sorszámát kapják, amelyhez tartoznak. 

Segédkönyvek fogalma és fajtái 

21. § (1) A segédkönyveket rendszeresen kell vezetni. 
(2) Az ügyészségi tevékenységi napló az ügyintéző átadókönyve, amely az iratok átadásának és 

átvételének igazolására, illetve az iratok mozgásának követésére szolgál. 
(3) Az előadói könyv gazdasági ügyekben igazolja a gazdasági ügyeknek az előadó részére 

történő átadását, az ügyek elintézését és az iratoknak az iroda részére való visszajuttatását. 
(4) A névmutató az ügyiratok keresését segíti az iktatott ügyeknek a terhelt, valamint szükség 

esetén a sértett, az alperes, a panaszos, a kérelmező stb. nevének betűrendben történő 
feljegyzésével. 

(5) Az idegen számok mutatója az ügyiratoknak idegen szerv ügyszáma szerinti keresését teszi 
lehetővé. 

(6) A tájékoztató (helymutató) az iratok hollétének megállapítására szolgál. Az iratok hollétére 
vonatkozó adatokat a kelet és az irat helyének egyidejű feltüntetésével, naprakész állapotban kell 
vezetni. 

(7) A határidő nyilvántartókönyv meghatározott határnapra történő bemutatás időpontjának 
nyilvántartására szolgál. 

(8) Az irattári sorkönyv a kisirattárban elhelyezett iratok kiemelése és visszahelyezése 
időpontjának és az iratot kikérő nevének nyilvántartására szolgál. 

(9) Számítástechnikai program használata esetén a segédkönyveket a program számítógépes 
úton szolgáltatja. 

Az iratok átadása és átvétele 

22. § (1) Az ügyészségi iratoknak az ügyintézőnek történő átadását és azoknak visszavételét 
ügyészi tevékenységi naplóval kell megoldani. Számítógépes program használata esetén a naplót 
a program számítógépes úton szolgáltatja. 

(2) A Legfőbb Ügyészségen a Gazdasági Főigazgatóság irodája minden iratot az előadói 
könyvvel továbbítja és kapja vissza az ügyintézőtől. 

23. § (1) Az ügyintéző köteles minden intézkedése után az irodának pontos, teljes és félre nem 
érthető utasítást adni. 

(2) A kiadmányozónak az ügyek felülvizsgálásakor az iroda számára adott ügykezelési 
utasítások helyességét is ellenőriznie kell. 

(3) Ha az ügykezelési utasítás hiányzik, pontatlan, vagy nem világos, az iroda vezetője az 
iratokat köteles az ügyintézőnek visszaadni. 
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Ügyek egyesítése, elkülönítése és csatolása 

24. § (1) Az egyesítés külön íven, két példányban fogalmazott ügyészi intézkedéssel (nem 
kiadói utasítással) történik. 

(2) Egyesíteni csak azonos eljárási szakaszban lévő, azonos szakmai és funkcionális 
tevékenység során iktatott ügyeket lehet. 

(3) Egyesítés esetén az iratokat annál az ügyszámnál kell kezelni, amely a legkorábban 
keletkezett. Ha valamelyik egyesített ügyben a terhelt letartóztatásba kerül, az egyesített ügyeket 
ennek ügyszáma alatt kell kezelni. 

(4) Azt az ügyszámot, amely alatt az egyesített ügyet kezelik, a korábban önálló ügyek 
ügyszámainál a jegyzet rovatban az egyesítésre utalással fel kell tüntetni. Az egyesített ügy 
iratborítékán fel kell jegyezni az egyesítéssel érintett ügyek ügyszámait. 

(5) Elkülönítés esetében az elkülönítéssel létrejött új ügy számát annál az ügynél, amelyben az 
elkülönítést elrendelték, a jegyzet rovatban, továbbá a névmutatóban és a tájékoztatóban fel kell 
tüntetni. 

(6) Folyamatban lévő ügy iratainak más iratokhoz való csatolását csak kivételesen lehet 
elrendelni. Iratok csatolására az ügyintéző irodai utasításban rendelkezhet. 

(7) A csatolást az időpont és az ügyszám megjelölésével a jegyzet rovatban, a tájékoztatóban, 
valamint az ügyiratok borítékán fel kell tüntetni. 

(8) Az iroda az ügyésznek a csatolás megszüntetésére adott utasítására a csatolt ügy iratait 
leválasztja és helyére visszateszi, ugyanakkor az érintett ügyek jegyzet rovataiban, a 
tájékoztatóban és az iratborítékon a csatolásra vonatkozó feljegyzéseket áthúzza. Csatolt ügyek 
irattárba nem helyezhetők. 

Ügyészi ügykezelési utasítások 

25. § (1) Az ügyintéző által adott utasítások: leírói, kiadói, kivezetési, valamint határidő-
nyilvántartási utasításokból állnak. 

(2) A leírói utasításban azokat az utasításokat kell megadni, amelyekre a leírónak a tisztázat 
elkészítése során figyelemmel kell lennie. 

(3) A kiadói utasításban meg kell határozni, hogy a leírt kiadmányokat kinek, hány példányban 
kell megküldeni, az egyes kiadmányokhoz hány darab és milyen mellékletet kell csatolni. A 
kiadmányokhoz csatolandó iratokat lehetőleg külön kell választani a többi irattól és átkötve meg 
kell jelölni úgy, hogy tévedés ne történhessék. A kiadói utasításban az általánostól eltérő postázás 
módját is meg kell jelölni. 

(4) A kivezetési utasításokban a rovatok kitöltésére, valamint a statisztikai lapok kiemelésére 
kell utasítást adni, megjelölve azok betűjelét, darabszámát és a kiemelés időpontját, amelyeket az 
egyes szakterületeket szabályozó különleges rendelkezések szerint az irodai alkalmazott ügyészi 
utasításra vezethet ki. 

(5) A határidő-nyilvántartási utasításoknál az ügyintézőnek pontosan meg kell jelölni, hogy a 
nyilvántartás sürgetésre vagy bemutatásra vonatkozik-e. Sürgetési határidő-nyilvántartási 
utasítást bemutatási határidő nélkül adni nem szabad. 

(6) Az ügyészi szervre vonatkozó érvényes irattári terv alapján az irattári tételszámot az ügy 
tárgyának ismeretében az érdemi ügyintéző határozza meg, és rögzíti. Az irattári tételszámot az 
iratkezelő feljegyzi az ügyiratborítóra, egyidejűleg feltünteti a lajstrom vagy iktatókönyv jegyzet 
rovatában, illetve a számítógépes nyilvántartásban, majd az iratot az arra jogosult személy - 
rendelkezés alapján - a megfelelő helyen tárolja. 
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(7) A számítógépes büntető ügyviteli nyilvántartásban jellemző bűncselekményként azt kell 
megjelölni, amely - amennyiben az ügyben előfordul - az irattári tervben tételszámot kapott. 

(8) Az egyes ügyészségek vezetői a nyilvánosság előtt nagy érdeklődést tanúsító, illetve egyéb 
kiemelkedő jelentőségű, de az irattári tervben külön tételszám alatt nem szereplő ügyekben - az 
illetékes levéltár egyetértésével - jogosultak ügyiratot „levéltárba adandó” minősítéssel ellátni. 

26. § (1) Az irat elvesztéséről, megsemmisüléséről azonnal jelentést kell tenni az ügyészség 
vezetőjének. 

(2) Az elveszett, megsemmisült iratok pótlására az ügyészség vezetője haladéktalanul 
intézkedik. Ennek keretében megteszi valamennyi, az iratok reprodukálásához szükséges 
intézkedést, így pl.: 

- elrendeli az iratok teljes vagy részleges pótlását, 
- meghallgatja az eljárásban részt vett személyeket, 
- kiadmányokat, iratmásolatokat szerez be. 
(3) A reprodukált iratok példányait a beszerzés helyéről hitelesítve pótborítóban kell 

elhelyezni. A pótborítón ki kell tölteni mindazokat az adatokat, amelyek ismertek, továbbá fel 
kell tüntetni a rekonstruálás tényét is. 

(4) A (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az eljárási cselekmény 
anyagának hangfelvétel formájában történő őrzése esetében is. 

Kiadmányok elkészítése 

27. § (1) A kiadmányozók az intézkedési tervezetek kiadmányozásakor kézjegyük előtt „K” 
(kiadható) és kelet feljegyzést alkalmaznak. A kiadmányra csak a kiadmány keltét és a 
kiadmányozó nevét kell ráírni „s. k.” utójelzéssel, kivéve, ha a kiadmány eredeti aláírást 
tartalmaz. A kiadmányon fel kell tüntetni az ügyészség megnevezését és az ügyszámot. A 
kiadmányokat - az eredeti aláírás esetét kivéve - az irodavezető, vagy az erre kijelölt ügyészségi 
alkalmazott „kiadmány hiteléül” záradékkal látja el, lepecsételi és aláírja. 

(2) A kiadmányokat a leírók abban a sorrendben kötelesek elkészíteni, ahogyan azok hozzájuk 
érkeztek. Az „Azonnal”, vagy „Sürgős” jelzésű kiadmányokat soron kívül, az érkezés napján, 
egyéb kiadmányokat pedig - a terjedelmes kiadmányok kivételével - legkésőbb az irodába 
érkezést követő munkanapon kell elkészíteni. 

(3) A kiadmányt egyeztetni kell a fogalmazvánnyal és az egyeztetést a fogalmazványra fel kell 
jegyezni. Az egyeztetők kötelesek azt aláírni és kelettel ellátni. 

(4) Az elektronikusan előállított, a szervezetek között elektronikusan továbbított iratok 
hitelesítésére elektronikus aláírást és időbélyegzőt, jogszabályban kijelölt szervezet által kezelt 
nyilvános és titkos kulcsot kell alkalmazni. 

(5) Kiadmányozáshoz az állami címerrel és sorszámmal ellátott bélyegzőt kell használni. A 
kiadott bélyegzőkről és az érvényes aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. 

Másolatok és mellékelt iratok kiadása 

28. § (1) Ügyiratokat lemásolás céljából ügyfélnek kiadni nem szabad. Befejezett ügy iratairól - 
kivéve a házi iratokat -, vagy kiadmányokról másolat készítésére az ügy előadója adhat engedélyt 
és annak elkészítéséről, hitelesítéséről az irodavezető vagy az erre kijelölt ügyészségi alkalmazott 
gondoskodik. 

(2) Az eredetivel azonos bizonyító erejű hiteles másolatot csak a hiteles másolatok kiállítására 
vonatkozó szabályok szerint szabad kiállítani. 
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(3) Az iratokhoz csatolt okiratok és egyéb mellékelt iratok kiadásáról az ügyintéző dönt. Ilyen 
esetben rögzíteni kell, hogy milyen mellékelt iratot adtak ki. A mellékelt iratok átvételét 
keltezéssel és aláírással kell igazoltatni. 

Az iratok elküldése és felterjesztése 

29. § (1) Az iratok elküldését a jegyzet rovatban az időpont és a cím bejegyzésével kell jelölni. 
Amennyiben az ügy összes iratait elküldték az ügyészségről, ezt a körülményt is fel kell a 
jegyzetrovatba tüntetni. 

(2) Az iratokat iratborítóval együtt kell elküldeni. Ilyen esetben pótborítót is kell készíteni a 
visszamaradó iratok számától függetlenül és a pótborítóra fel kell jegyezni, hogy az ügyészség az 
iratokat mikor és hová küldte el. Az iratok megküldésének alapjául szolgáló megkeresést és az 
iratok elküldését elrendelő eredeti ügyészi intézkedést a pótborítóban kell elhelyezni. 

(3) Iratokat csak ajánlott küldeményként, illetve biztosított csomagként szabad postára adni. 
(4) Iratnak nem minősülő, valamint az olyan küldeményt, amelyhez nem fűződik 

jogkövetkezmény, közönséges postai küldeményként is továbbítani lehet. 
(5) Az érdemi döntés alapjául szolgáló idegen iratok visszaküldése esetén az iratok tartalmából 

házi feljegyzést kell készíteni azokról az adatokról, amelyeken az érdemi ügyészi döntés alapszik, 
ha az érdemi döntés alapjául szolgáló adatokat a házi iratok nem tartalmazzák. 

(6) Büntetőügyekben a házi iratok között kell visszatartani az ügyben készült valamennyi 
ügyészségi kiadmány egy példányát. Amennyiben a nyomozást az ügyészség folytatja, a házi 
iratok között vissza kell tartani a nyomozati iratok egy példányát is. 

(7) Amennyiben a nyomozást az ügyész vagy az ügyészség nyomozást végző szerve teljesíti, 
vagy egyes nyomozási cselekményeket foganatosítanak, az iratokat kettő példányban készítik. A 
másolati példányok az ügyészség házi iratait képezik. 

(8) Az ügyészségi házi iratoknak a felettes ügyészséghez történő felterjesztése után az 
ügyészséghez érkezett olyan utóiratokat, amelyekre az elbíráláshoz szükség van, haladéktalanul 
fel kell terjeszteni a felettes ügyészi szervhez. 

A határidő-nyilvántartások megszervezése 

30. § (1) A határidős ügyiratokat elkülönítve külön helyen kell kezelni. 
(2) Ha az ügyben várt válasz a megszabott határidő előtt beérkezik, vagy a határidő lejárt 

anélkül, hogy az ügyre vonatkozó válasz beérkezett volna, az ügyiratot a határidős iratok közül ki 
kell emelni, a határidőre vonatkozó feljegyzést a nyilvántartó könyvben át kell húzni és az 
ügyiratot az ügyintézőnek be kell mutatni. 

(3) A határidők számítógépes program által történő nyilvántartása esetében a program 
kezelésére vonatkozó szabályok az irányadók. 

Postázás, kézbesítés 

31. § (1) A kiadmányok továbbítása előtt ellenőrizni kell, hogy a kiadmány száma és címzése a 
fogalmazvánnyal, a kelte pedig a kiadmányozás keltével egyezik-e. A küldeményeket a 
továbbítás módja (posta, egyéb kézbesítés) szerint kell csoportosítani. 

(2) Az ügyészi intézkedések kiadmányait általában posta útján kell továbbítani. Az ugyanazon 
címzettnek szóló küldeményeket közös borítékban kell elhelyezni. A postai küldeményeket csak 
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postakönyvvel szabad feladni. Az érdemi ügyintéző ad utasítást a továbbítás különleges módjára 
vonatkozóan (postával, kézbesítővel stb.). 

(3) Azokat a kiadmányokat, amelyeknek kézhezvétele a címzett, vagy más érdekelt részére 
jogkövetkezménnyel jár és általában, amikor az ügyésznek tudnia kell, hogy a kézbesítés 
szabályszerűen megtörtént-e, a kézbesítés megtörténtének bizonyítása céljából tértivevényt kell 
kiállítani. A tértivevényt a kézbesítendő ügyirathoz úgy kell hozzáerősíteni, hogy 
szétválasztáskor se az irat, se a tértivevény ne sérüljön meg. 

(4) A postázó a küldeményeket 24 órán belül, de szükség esetén aznap, illetve - külön 
utasításra - soron kívül köteles továbbítani. 

(5) A közönséges és az ajánlott küldemények továbbítása céljára postakönyvet kell használni, 
amelyet a felvevő postahivatallal hitelesíttetni kell. 

(6) Az ügyészséggel azonos épületben elhelyezett hatóságokhoz, felettes vagy alárendelt 
ügyészi szervhez, valamint sürgős esetekben az ügyészség székhelyén elhelyezett más szervekhez 
az iratokat közvetlen kézbesítés útján kell eljuttatni, és a kézbesítőkönyvben az átvételt 
igazoltatni kell. 

32. § Az irodavezetőnek, illetve az erre felhatalmazott ügyészségi alkalmazottnak ellenőriznie 
kell, hogy a kiadmányozással kapcsolatban végrehajtottak-e minden kiadói utasítást. Ellenőrizni 
kell, hogy a mellékleteket csatolták-e. E feladat elvégzése után az ellenőrzés tényét az iraton 
rögzíteni kell. 

Visszaérkezett küldemények kezelése 

33. § (1) A kézbesítés nélkül visszaérkezett küldeményeket az ügyiratban feltűnően meg kell 
jelölni. 

(2) A visszaérkezett küldeményekről meg kell állapítani a kézbesítés akadályát. Amennyiben a 
címzés eltérő a fogalmazványtól és határidő nincs, a küldeményt másodszori postázás útján 
továbbítani kell az újabb postázás időpontjának az ügyiraton történő feltüntetése mellett. Ha az 
ügyintéző a fogalmazványon határidőt adott, a visszaérkezett küldeményt haladéktalanul be kell 
mutatni az ügyintézőnek. Ha a fogalmazvány és a küldemény címzése azonos, a visszaérkezett 
küldeményt borítékkal együtt az ügyintézőnek kell bemutatni. 

(3) A kézbesítés után visszaérkezett tértivevényt ahhoz az ügyirathoz kell szerelni, amelyikhez 
tartozik. A tértivevények pontos kezelésének biztosítása érdekében minden tértivevényre az 
ügyszám feljegyzésekor fel kell jegyezni a sorszámot is. 

Az ügyészség házi iratai 

34. § (1) Ügyészségi házi iratokról - az ügyészség teljes tevékenységi körét illetően - 
tájékoztatás nem adható, kivéve ha a nyilvánosságra hozatalt a legfőbb ügyész közérdekből 
engedélyezi. 

(2) A házi iratokba az ügyészi szervezet tagjai közül csak azok tekinthetnek be, akik erre 
munkakörük, illetve felhatalmazásuk alapján jogosultak. 

Ügyészségi irattár 

35. § (1) Irattár céljára olyan helyiséget kell kialakítani, amely a tűzrendészeti szabályoknak 
megfelel és ahol az iratokat szárazon lehet tartani, illetőleg azokat veszély (állati vagy növényi 
kártevő stb.) nem fenyegeti. 
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(2) Az irattárban az egyes ügyészi szakterületeken az iratokat rendezetten, az iktatószám 
sorrendjében, míg a szakterületen kívül keletkezett iratokat az irattári tételek szerint csoportosítva 
- azon belül az iktatószámok sorrendjében - kell elhelyezni. 

(3) Az irattárból ügyiratot csak hivatalos használatra szabad kiadni, illetve kivenni. A befejezett 
ügyek iratainak az irattárból való kivételére csak az ügyintéző adhat utasítást. Amennyiben nem 
az ügy intézője kér iratot az irattárból, úgy az átvevőnek elismervényt kell adni az irat átvételéről 
és azt kell az ügyirat helyébe tenni. Az elismervényen fel kell tüntetni annak az ügynek a számát, 
s az ügy tárgyának megjelölését, amelyben a befejezett ügy irataira szükség van, az átvételi nap 
teljes keltét, az átvevő olvasható aláírását és beosztását. 

(4) Elismervény kötelezettsége nem vonatkozik arra az esetre, ha a befejezett ügyben utóirat 
érkezik. Ebben az esetben hivatalból kell az irodának az ügy iratait az irattárból kiemelni. 
Úgyszintén nem kell elismervény arra az esetre sem, ha egy befejezett ügy irattári anyagát másik 
ügyhöz kell csatolni. A csatolást az irattári sorkönyvbe kell bejegyezni. 

(5) Az irattárból kiadott ügyiratokat az irattári sorkönyvbe a megfelelő számnál kelet és az 
azokat elvivő nevének feltüntetésével kell bejegyezni. Hivatalból való érkezés (utóirat) esetén - 
amennyiben külön irattár van - az irodának való átadást kell bejegyezni. Elismervény ellenében 
átvett ügy esetén az elismervény átvételének tényét be kell jelölni a megfelelő ügyszámnál. 

(6) Az elismervény ellenében kiadott ügyiratoknak az irattárba történő visszajuttatását az irattár 
kezelésével megbízott ügyészségi alkalmazottnak figyelemmel kell kísérnie. Amennyiben az 
ügyirat a határidőre, de legkésőbb 30 napon belül nem érkezik vissza, sürgetni kell. Ha az 
ügyintéző háromszori sürgetés ellenére az ügyiratot nem juttatja vissza, az irattár kezelője köteles 
az iroda felett felügyeletet gyakorló vezetőnek jelentést tenni. Az elismervényre kiadott ügyeket 
az irattár kezelője határidőre jegyzi, sürgetés végett. 

(7) Az ügyirat visszajuttatásakor az irattári sorkönyvben a bejegyzést át kell húzni, a 
visszavétel dátumát be kell jegyezni és az elismervényt meg kell semmisíteni. 

(8) Azokon az ügyészségeken, ahol külön nagyirattár létezik, a nagyirattárba kerülő 
ügydarabokat minden év január 15. napjától folyamatosan kell az irattár kezelésével 
megbízottnak átadókönyvvel átadni. 

(9) Az iratokat gondosan kell őrizni, azok eltűnéséről az ügyészi szerv vezetőjét haladéktalanul 
írásban értesíteni kell. 

36. § (1) A statisztikai adatszolgáltatás alapjául szolgáló összesítéseket, a statisztikára 
vonatkozó előírások szerinti időközönként kell elvégezni. Ha valamely statisztikai 
adatszolgáltatás alapadatai számítógépes adathordozón rendelkezésre állnak és a statisztikai 
adatszolgáltatáshoz szükséges feldolgozást számítástechnikai program végzi, úgy gondoskodni 
kell helyi feldolgozás esetén az érintett feldolgozó program futtatásáról, területi vagy központi 
feldolgozás esetén az alapadatoknak a feldolgozást végző ügyészi szervezeti egységhez történő 
eljuttatásáról. 

(2) Év végi záráskor az ügykönyvekben az évi utolsó bejegyzést vízszintes kettős vörös 
vonallal kell aláhúzni és beírni a lezárás időpontját. A lezárási bejegyzést a lajstromvezető 
(ügykönyvvezető), valamint a Legfőbb Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen a 
főosztályvezető, a fellebbviteli főügyészségeken, illetve a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen a 
fellebbviteli főügyész, illetve a fellebbviteli vezető ügyész, a főügyészségeken, illetve a területi 
katonai ügyészségeken a főügyész, illetve a katonai ügyészség vezetője, a helyi ügyészségeken a 
vezető ügyész is aláírja. 

(3) Az ügykönyvekben az ügy befejezésekor a tárgyrovatot átlós irányban vörös irónnal át kell 
húzni és a jegyzetrovatba ugyancsak vörös irónnal „Bef.” szót kell írni. Azokban az ügyekben, 
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amelyekben eredményességre is várni kell, a „Bef.” szót bejegyezni csak akkor szabad, ha az 
eredményességre vonatkozó értesítés beérkezett. 

(4) Az év végi zárás után folyamatban maradt ügyeket az új iktatókönyv elejére az eredeti 
számokkal át kell másolni és az átmásolás tényét a régi ügykönyv jegyzetrovatában vörös irónnal 
írt „Átm.” jelzéssel kell feltüntetni. Az ügy- és iratkezelés minden évben csak egy ügykönyvben 
történhet. 

(5) Amennyiben az iktatási adatokat számítástechnikai program segítségével rögzítik és 
kezelik, a teljes adatbázisról félévente és évente legalább két példányban külön-külön 
számítástechnikai adathordozóra külső másolatot kell készíteni. E másolatok egy példányát az 
adott ügyészségi szervezeti egységnél a megfelelő szabályok alkalmazásával irattárba kell 
helyezni, egy példányát pedig az archív másolatok megőrzésére és kezelésére kijelölt ügyészségi 
szervezeti egységhez kell eljuttatni. Mivel az archív másolatok az adott ügyészség ügyviteli 
adatainak pillanatnyi állapotát tartalmazzák és tanúsítják, e másolatokat utólag megváltoztatni 
vagy felülírni tilos. 

IV. FEJEZET 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Félfogadás 

37. § 
38. § (1) A panaszos meghallgatása során egyszerűbb esetekben hivatalos feljegyzést, 

egyébként jegyzőkönyvet kell felvenni minden olyan bejelentésről, panaszról, amely ügyészi 
intézkedést igényel. A jegyzőkönyvet úgy kell felvenni, hogy az tartalmazza mindazokat az 
adatokat, amelyek az ügy gyors elintézését biztosítják. Ha a panaszos kérelme szóbeli jogi 
tanácsadással vagy felvilágosítással végleg elintézhető, az írásba foglalást mellőzni lehet. 

(2) A felvett jegyzőkönyvet és az ügyféltől írásban átvett beadványt a félfogadást ellátó ügyész 
(ügyészségi titkár, ügyészségi fogalmazó) még aznap köteles az illetékes irodának átadni. 

(3) A fél kérelmére a jegyzőkönyvbe foglalásról elismervényt kell adni, amelyen fel kell 
tüntetni a jegyzőkönyvezés napját. Amennyiben a jegyzőkönyv kizárólag a fél által előadottakat 
tartalmazza, elismervény helyett a jegyzőkönyv egy példányát kell átadni. 

(4) A félfogadás főbb adatairól naplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a félfogadás 
napját, az ügyfél nevét, lakhelyét, panaszának tárgyát és az ügyészi intézkedést, valamint a 
félfogadást ellátó ügyészségi alkalmazott nevét. 

Ügyészségi épületből elvitt iratok kezelése 

39. § (1) Az ügyészségi alkalmazott felelősséggel tartozik a birtokában lévő ügyészségi 
iratokért, különös tekintettel azok kezeléséért, őrzéséért, szállításáért, illetve azoknak illetéktelen 
kezekbe kerüléséért. 

(2) Az ügyészségek (a Legfőbb Ügyészségen az önálló szervezeti egységek) vezetői helyi 
érvényű ügyviteli szabályozás keretében rendelkeznek az iratok ügyészségi épületből történő 
elviteléről. Ennek keretében úgy kell megállapítani az irat elvitele engedélyezésének módját, és 
az elvitt iratokról vezetett nyilvántartás adattartamát, hogy - irat eltűnése vagy illetéktelen 
kezekbe kerülése esetén -, egyértelműen megállapítható legyen az érintett ügyészségi alkalmazott 
felelőssége. 
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(3) Elektronikus iratok esetében az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl - az elektronikus 
iratokra vonatkozó sajátosságok figyelembe vétele mellett - akként kell eljárni, hogy 

a) otthondolgozáskor az ügyészségi számítógép és az internetkapcsolattal is rendelkező otthoni 
számítógép között az elektronikus iratokat kizárólag külső adathordozón lehet mozgatni. Az 
internetkapcsolattal is rendelkező otthoni számítógép esetén az ügyészségi alkalmazottnak 
biztosítania kell az elvárható legmagasabb szintű vírusvédelmet; 

b) az otthoni számítógépen készített iratokat minden esetben külső adathordozóra kell menteni, 
majd a munka végeztével a munkavégzés során keletkezett dokumentumokat, fájlokat az otthoni 
számítógépről törölni kell, 

c) a hivatali gépre történő adatbevitelt megelőzően - szükség esetén informatikai szakember 
bevonásával - gondoskodni kell a megfelelő vírusellenőrzésről. 

Gyűjtőszekrény 

40. § (1) Valamennyi ügyészi szervnél a beadványok részére gyűjtőszekrényt kell elhelyezni. 
(2) A gyűjtőszekrényen fel kell tüntetni a naponta történő kiürítés időpontját. Nagy forgalmú 

ügyészségeken naponta két ízben, reggel és kora délutáni órákban, más ügyészségeken naponta 
egyszer, reggel közvetlenül munkakezdés után kell az irodavezetőnek, vagy az erre kijelölt 
ügyészségi alkalmazottnak a gyűjtőszekrényt kiürítenie. 

Távbeszélő igénybevételének szabályai 

41. § (1) Az ügyintézés meggyorsítása érdekében az ügyészség sürgetésekre, intézkedésekre, 
felhívások közlésére, szakértő, tolmács, terhelt, tanú stb. behívására, hatóságok tájékoztatására, 
tudakozódásra távbeszélőt is igénybe vehet. Távbeszélőt azonban csak akkor szabad használni, ha 
a beszélő másik fél személye nem kétséges, vagy a közlés tudomásul vételére bárki jogosult. 

(2) A folyamatban lévő ügyekről tilos a feleknek távbeszélőn érdemben felvilágosítást adni. 
(3) Távbeszélőn tett intézkedésekről, valamint a távbeszélőn vett utasításról, értesítésről, 

jelentésről a vonatkozó ügyiraton vagy külön lapon hivatalos feljegyzést kell készíteni és azt az 
iratkezelés általános szabályai szerint kell kezelni. 

(4) Telefaxon csak kiadmányozott ügyészségi irat továbbítható. Telefaxon történő továbbítás 
esetén az ügyészségen maradó kiadmány mellé csatolni kell a telefax elküldésének igazoló lapját. 

(5) Iratok telefaxon történő továbbítása esetén ki kell tölteni és az iratokkal együtt továbbítani 
kell a telefax előlapot, mely tartalmazza a feladó és a címzett megnevezését és a telefax számát, 
az ügyészségi ügyszámot, valamint az irat megnevezését, oldalainak számát és a továbbítás 
időpontját. Az előlapot a későbbiekben az ügyészségi házi iratok között kell kezelni. A telefax 
forgalomról külön nyilvántartást lehet vezetni. 

V. FEJEZET 

IRATTÁROZÁS, SELEJTEZÉS ÉS LEVÉLTÁRBA ADÁS 

Az iratok meghatározása 

42. § Az irattározás szempontjából iratnak kell tekinteni az ügyészi szervekhez érkezett vagy a 
működéssel összefüggésben kézírás, gépírás, vagy sokszorosítás útján keletkezett valamennyi 
írásbeli anyagot, térképet, műszaki és gazdasági terveket, rajzokat, pénzügyi, könyvelési 
bizonylatokat, valamint mindezek nyilvántartására szolgáló ügykönyveket, ügyviteli 
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segédkönyveket, kartonokat stb. Ugyancsak iratnak minősül valamennyi - a számítástechnika 
alkalmazása során nem ideiglenes céllal létrehozott adatot tartalmazó - adathordozó. 

Az iratok irattári kezelése 

43. § (1) Az iratok - nagy- és kisirattárban - elhelyezése végett az irattár számára olyan, 
tűzrendészeti szabályoknak megfelelő helyiséget kell biztosítani, amelyben az iratokat nedvesség 
vagy más veszély (állati, növényi kártevők stb.) nem fenyegeti. 

(2) A mágneses, magneto-optikai, optikai adathordozók és egyéb bizonylatok, a 
magnetofonszalagok, valamint a mikrofilmek tárolására a gyártó, forgalmazó által meghatározott 
feltételek mellett az üzemeltetési szabályok az irányadók. 

(3) Az ügyészi szerv (OKRI) vezetője - a Legfőbb Ügyészségen a Személyügyi, 
Továbbképzési és Igazgatási Főosztály és a Gazdasági Főigazgatóság vezetője együttesen, az 
informatikai vagy számítástechnikai adathordozók esetén a Számítástechnika-alkalmazási és 
Információs Főosztály vezetőjével egyeztetve, a Katonai Főügyészségen pedig a Katonai Ügyek 
Főosztályának vezetője - gondoskodik az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételek meglétéről és 
arról, hogy az irattári kezeléshez szükséges író- és tárolási eszközök rendelkezésre álljanak. 

44. § (1) Az iratok irattári kezelése az irattári terv alapján történik. Az irattári tervet az 
iratkezelési szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza. 

(2) Az irattári tervet az ügykörökben és a szervezetben bekövetkező változásoknak 
megfelelően - szükségeshez képest - módosítani kell. Erre, valamint az irattári tervvel 
kapcsolatos kötelező érvényű előírásokra - az illetékes levéltárral egyetértésben, a katonai 
ügyészi szervet érintően a Katonai Ügyek Főosztályának vezetőjével is egyetértésben - a 
Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály vezetője jogosult Az OKrI irattári 
tervének módosítása az igazgató hatáskörébe tartozik. 

45. § (1) Az irattár kezelésével megbízott személy (a továbbiakban: irattáros) az irattárban 
őrzött iratokról raktári jegyzéket vezet, amely a tárolási egységek (doboz, csomó, kötet stb.), 
valamint az irattári terv szerinti tagolást is feltünteti. 

(2) A kisirattár iratait raktári jegyzék alapján kell a nagyirattárnak átadni. 

Az iratok levéltárba adása 

46. § (1) Különös figyelemmel kell lenni a levéltári anyagoknak minősülő iratok megőrzésére. 
(2) A levéltár számára átadandó iratokat teljes, lezárt évfolyamokban, ügyviteli segédletekkel 

együtt, annak mellékletét képező iratjegyzékkel, az átadó költségére az irattári terv szerint átadás-
átvételi jegyzőkönyv kísérletében teljes, lezárt évfolyamban kell átadni. A visszatartott iratokról 
külön jegyzék készül. 

(3) A selejtezett, illetve a levéltárnak átadott iratokkal kapcsolatban számítástechnikai 
adathordozón is tárolt adatok függelékben meghatározott körét az illetékes levéltár részére 
számítástechnikai adathordozón, a levéltárnak megfelelő formátumban át kell adni. 

(4) Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza az átadó szerv nevét, a fogadó levéltár nevét, az 
átadandó iratok évkörét, mennyiségét és ezt követően raktári egységenként az iratok jegyzékét. 

(5) Az őrzési időt az ügyben tett utolsó érdemi intézkedéstől, lajstromok, iktatókönyvek, 
ügyviteli segédkönyvek és egyéb nyilvántartások esetében az utolsó bejegyzéstől, archivált 
számítógépes adatállományok esetében az archiválás időpontjától, személyzeti ügyekben a 
szolgálati viszony megszűnésétől kell számítani. 
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47. § (1) Az ügyirat borítóján (az iratcsomó első lapján) a befejezést követően ügyészi utasítás 
alapján az irodai ügyintéző feltünteti a selejtezés évét vagy azt, hogy az irat nem selejtezhető, 
levéltárnak átadandó, illetve megőrizendő. 

(2) Az irattáros az iratok irattárba helyezését megelőzően köteles ellenőrizni az (1) 
bekezdésben említett adatoknak az iratborítóra (az iratcsomó első lapjára) való feljegyzését. 

(3) Az irattári tervnek megfelelő tételszámot a lajstromba (iktatókönyvbe) is be kell jegyezni. 
Amennyiben a lajstromba (iktatókönyvbe) iktatott ügyek egy irattári tételszám alá tartoznak, 
elegendő azt a lajstrom (iktatókönyv) nyitó - évszámot feltüntető - lapjára egy alkalommal 
bevezetni. 

(4) Számítástechnikai eszközzel elektronikus adathordozón rögzített adatok irattározása esetén 
gondoskodni kell arról, hogy az összetartozó (ugyanazon ügyirathoz, ugyanazon nyilvántartáshoz 
stb. tartozó) adatok ugyanazon elektronikus adathordozón kerüljenek irattározásra. 

Az iratok selejtezése 

48. § (1) Az irattárból megsemmisítés vagy nyersanyagként való felhasználás céljából az 
iratokat csak a selejtezésre vonatkozó előírások szerint lehet kiemelni. 

(2) Az iratokat évenként egyszer selejtezni kell. Ennek során kell dönteni azoknak az iratoknak 
a selejtezéséről, amelyek az irattári terv szerint kiselejtezhetők és őrzésük ideje lejárt. Az őrzési 
idő lejárta előtt is ki lehet selejtezni az iratok között található érdemi, illetve ügyviteli 
szempontból felesleges - géppel, vagy kézzel írott - másolati és piszkozati példányokat. 

(3) A selejtezést bizottság folytatja le, amelyben részt vesz egy ügyész és az irattárosi 
teendőkkel megbízott alkalmazott. 

(4) A selejtezésről három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell 
a) a selejtezés helyét és idejét, 
b) a selejtezésben résztvevők nevét és beosztását, 
c) a selejtezett iratok irattári tételszámát, 
d) az iratok keletkezésének évszámát, az ügyszámát és darabszámát. 
(5) A selejtezési jegyzőkönyvet a résztvevők aláírják és az ügyészi szerv (OKrI) bélyegzőjével 

látják el. 
49. § (1) A selejtezés megtörténtét a lajstromban (iktatókönyvben) és a raktári jegyzékben a 

megfelelő tételszámnál a „kiselejtezve” szónak és a selejtezés évének bejegyzésével kell 
feltüntetni. 

(2) A selejtezés helyéről és idejéről - a selejtezés megkezdése előtt legalább 30 nappal - az 
illetékes levéltárat írásban értesíteni kell és részére a selejtezést követően a selejtezési 
jegyzőkönyv két példányát meg kell küldeni. 

(3) A selejtezett iratok megsemmisítésére, felhasználására, illetve egyéb értékesítésére csak az 
illetékes levéltárnak a visszaküldött selejtezési jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulása után 
kerülhet sor. 

(4) A selejtezésre kerülő iratnál lévő olyan tárgyat, amely iratnak nem minősül, ki kell adni a 
jogosultnak, ennek akadálya esetén meg kell semmisíteni. 

50. § A selejtezésre kerülő iratok további irodai hasznosítását, illetve értékesítését a Legfőbb 
Ügyészség gazdasági főigazgatóságának vezetője (az OKrI tekintetében az igazgató) jogosult 
szabályozni. 
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Az irattár ellenőrzése 

51. § (1) A felettes ügyészi szerv az alárendelt ügyészségek irattározási rendjét köteles 
időszakonként ellenőrizni és a súlyosabb szabálytalanságokról az illetékes levéltárat is 
tájékoztatnia kell. 

(2) Az illetékes levéltár - előzetes bejelentés alapján - az ügyészi szerv és az OKRI irattárát 
jogosult ellenőrizni. 

Vegyes rendelkezések 

52. § (1) Ügyészi szerv megszüntetése esetén iratait a feladatait átvevő ügyészi szerv 
irattárában kell elhelyezni. 

(2) A megszüntető ügyészi szerv vezetője az irattári anyag új elhelyezéséről az átadás előtt 
legalább nyolc nappal értesíti az illetékes levéltárat. 

53-59. §                                                       1. számú függelék  
Az ügyészi szervek - 1999. január 1-je után érkezett (keletkezett) iratokra vonatkozó - irattári 

terve 

Selejtezési jel: 

1000” jelöli a nem selejtezhető és a levéltárnak 15 év őrzési idő után átadandó iratokat 
2000” jelöli az 50 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2001” jelöli a 35 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2002” jelöli a 30 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2003” jelöli a 15 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2004” jelöli a 10 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2005” jelöli a 8 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2006” jelöli az 5 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2007” jelöli az 1 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
3000” jelzi a nem selejtezhető és a levéltárnak át nem adható az ügyészségen tovább őrzendő 

iratokat 
4000” határidő nélkül levéltárba adandó (HN) 


