
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 
 
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. (1=az adott ügyészségi irattárba 2= archív 
másolatok megőrzésére és kezelésére kijelölt ügyészségi 
szervezeti egységhez) A másolatokat utólag megváltoztatni 
vagy felülírni tilos. 
 
Az iratok átadás-átvétele levéltárnak 
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  kell 
átadni.  

A visszatartott iratokról külön jegyzék készül.A 
számítástechnikai adathordozón is tárolt adatokat 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. 

 
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.  
 
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 
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  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 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. 
 



 

16. Ön az ügyészségen ügyviteli feladatokat lát el. 
Gyakorlatra jönnek jogi asszisztensek. Hogy mutatná be 
nekik az ügyészségen vezetett iktatókönyvek típusait és 
sajátosságait? 
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 a 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. 
 
MAKÖR  program  sajátosságai   
A MAKÖR (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 Főosztály 
vezetője gondoskodik, változtatásra félévente egyszer, május 
15., illetve november 15. napjáig van lehetőség.  A MAKÖR 

rendszer adataiból a tárgyévet követően országosan 
összesített éves statisztikai kiadvány készül, az I. félév 
statisztikai zárását követően tájékoztató jelleggel készítik el 
az 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 
T.K. – közigazgatási ügyek esetén 

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 

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: 

• 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 itt 12  
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/III18 
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! 
-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 köteles 24 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. 
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.  
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. 

Kezdő irat –új számot kap  
utóirat per- jeles számot kap. 

-szignálás 
Postabontás után a szignálásra jogosultnak kell valamennyi 
iratot 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.  

A szignáló  
-a büntetőügyekben az ügyiraton a jellemző 
bűncselekmény megnevezését, számítógépes iktatás 
esetén 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 vagy  
-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 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 nyilvántartására 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. 
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. 
 



 

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! 
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 
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. 
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 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 



 

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? 
-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. 

ERÜBS: egységes rendőrségi és ügyészség bűnügyi 
statisztika  
A statisztikai lapokat a nyomozóhatóságon kezdik el 
kitölteni, az ügyészi szakig befejezően figyeli meg az ügyet. 
Ezt követi majd a V. lap, (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. 
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. 
A rendszerben tehát: 
a./ összevont B-T-lap (bűncselekményi és elkövetői) 

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 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 közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 
200 eFt-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet esetében 200 eFt-tól 2 MFt-ig 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 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. 
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. 

 



 

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? 
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 felel 
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 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 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, 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, ill. emiatt elkövetett 
emberölés, valamint e bűncselekmény előkészülete  
- a bíró, ill. 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. 

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, betagozódnak az 
ügyészi szervezetbe, s a katonai büntető-eljárásra tartozó 
ügyek mellett más ügyek felderítésében, nyomozásának 
felügyeletében, vádképviseletében is részt vesznek. 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 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 ügyész elsősorban az igazságszolgáltatás 
közreműködőjeként 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, törlését elrendelő, valamint a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok változásával kapcsolatban 
hozott bírósági határozattal szemben jogorvoslati vagy 
perindítási jog illeti meg. Ha a közhiteles nyilvántartás adata 
törvénysértő, vagy utóbb törvénysértővé vált, az ügyész az 
adat törlését, kijavítását, megváltoztatását kezdeményezheti. 
Ha törvény alapján az ügyész jogi személy működésének 
törvényességét ellenőrizheti a jogi személy nyilvántartásba 
vételéről, ill. nyilvántartási adataiban elrendelt változásról 
rendelkező bírósági határozatot az ügyésszel közölni kell. 
Ha jogi személy működésének törvényessége felett bíróság, 
közigazgatási hatóság, vagy bíróságon kívüli más 
jogalkalmazó szerv gyakorol törvényességi felügyeletet, az 
ügyész  törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet. 
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 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, 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 
-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. 
Tiszteletben kell tartania a felek rendelkezési jogát.  
Törvény perindításra jogosíthatja az ügyészt különösen: 

a) a nemzeti vagyonnal történő rendelkezéssel, 
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, 
g) családi jogállás megváltoztatásával 

összefüggésben. 
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, 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. 



 

21. Ön jogi asszisztens az ügyészségen. Megjelenik egy 
ügyfél Önnél, és az ügyfélfogadásról érdeklődik. Milyen 
felvilágosítást ad neki? 
Információtartalom vázlata 
- 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 
- 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). 

Az ügyész a jogszabályokban meghatározott keretek között 
részt vesz a polgári peres és nemperes eljárásban, és elvégzi 
az eljárási törvényekben meghatározott percselekményeket. 
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. 
 


