
IB: 1. Tétel: Ön ügyvédi irodában dolgozik. A megjelenő ügyfél az államot kívánja perelni, 
világosítsa fel az állam fogalmáról! 
 
 
a) Állam fogalma: Meghatározott területen élő emberek történetileg kialakult tartós és szervezett 
közössége. Olyan viszonylagos önállósággal és szuverenitással rendelkező társadalmi szervezet, 
mely a közösség felett főhatalmat gyakorol. 
 
Az állam olyan intézmények rendszere, amelyek fő sajátossága, hogy működésük során  közhatalmat 
gyakorolnak. Az állam politikai rendszer elemeként , az emberek (választók) által ellenőrzötten, 
közhatalom birtokában szervezi a társadalom életét, amelynek keretében funkciókat lát el:  
� megalkotja a társadalmi együttélés alapvető jogi szabályait, azok betartatását, 
� társadalmi, gazdasági programokat dolgoz ki az emberek életkörülményeinek alakítására 
(egészségügyi,közművelődési, gazdaságpolitikai politika meghatározása végrehajtásának szervezése) 
� adót szed, melyből közszolgáltatást szervez(iskolák, kórházak, közutak, szociális intézmények 
létesítése, működtetése, támogatása) 
� megszervezi a közbiztonságot, honvédséget 
� együttműködik más államokkal a közös feladatok megoldásában (külpolitika) 
 
b) Államterület: Az a térség, amelyen az állam főhatalma, szuverenitása érvényesül. Az államterület 
az állam lététnek feltétele, ugyanis terület nélkül állam nem létezhet. Az állam területi főhatalma 
mindenkire kiterjed, aki az állam területén tartózkodik, tehát a külföldire, hontalanra is.  
Fajtái: 
� szárazföldi (általában: összefüggő terület,de állhat, szigetekből, „úszó”, „repülő” 
államterület, az állam lobogóját viselő hajók, repülők) 
� vízi terület (ide tartoznak: a belvizek (folyók, vizek,csatornák), tenger bizonyos részei 
� légi terület (államokat teljes szuverenitás illeti meg a felettük lévő légtérben, 83 km 
magasságig,  Kármán vonal- Kármán Tódor magyar származású amerikai tudósról nevezték el) 
� speciális államterület: a repülő államterületek( repülő), az úszó áramterület (hajók), a 
diplomáciai épületek (követségek) és  a sarkvidéki kutatóállomások.  
 
c) Népesség: Az állam főhatalma  mindenkire kiterjed, aki a területén tartózkodik. A tágabb 
értelembe vett népesség fogalmába beletartoznak: - az állampolgárok, - az állam területén 
tartózkodó külföldiek, hontalanok. 
Az állampolgárság a természetes személy államhoz fűződő jogi kapcsolata. 
Jogi népesség: állampolgárok, akiknek az állammal szemben jogai és kötelezettségei vannak. 
(Alaptörvény és más jogszabályok is garantálják)  
Tényleges népesség: Nem csak állampolgár, az ország területén tartózkodó külföldi, menekült, 
hontalan, kétes állampolgárságú. 
 
d) Főhatalom: Teljhatalom, szuverén hatalmat jelent, az állam területén lévő minden más hatalom 
ennek van alárendelve. A demokratikus állami hatalomnak  korlátozhatónak és korlátozottnak kell 
lennie. 
 
e) Szuverenitás: A szuverenitás az államhatalom gyakorlásának kérdése: „Kit illet a főhatalom?”A 
modern alkotmány a népszuverenitás elvét fogadja el. A népszuverenitás fogalmát Rousseau 
dolgozta ki. A népszuverenitás szerint minden hatalom birtokosa a nép, amely hatalmát ritkábban 
közvetlenül gyakorolja (pl. népszavazások útján). Kétféle típusa van: Belső szuverenitás a 
törvények megalkotása és azok kikényszerítése. Külső szuverenitás más államokkal egyenrangú 
nemzetközi jogi jogalany, döntéseit külső kontroll nélkül hozza meg 
 



IB. 2. tétel: Ön egy államig. szerv ügyintézője. Tájékoztassa az ügyfelet az állam szerkezetéről! 
 
 
 
 
 a) Az államszerkezet fogalma: Az államforma az államhatalom gyakorlásának a módja. Az 
államforma két összetevője a kormányforma és az államszerkezet. A kormányforma: a legfelsőbb 
állami szervek rendszere, azok egymáshoz és a lakossághoz való viszonya. Lehet: monarchia 
(abszolút, alkotmányos, parlamentáris, az államfő tisztségét egy természetes személy császár, király, 
cár tölti be), és köztársaság(parlamentáris, prezidenciális) Több személy uralmát jelenti. Az 
államszerkezet magába foglalja az állam, mint egész és részei közötti viszonyok rendszerét.  
 
b) Centralizáció, decentralizáció: Az egyes részek milyen fokú önállósággal rendelkeznek. 
Centralizáció: az állami döntési jogosítványok a központi államigazgatási szerveknél 
összpontosulnak. A területi és helyi szervek a központi államigazgatási szervekkel alá- 
fölérendeltségi viszonyban vannak.  
Decentralizáció: a feladat- és hatáskörök, a döntési jogosítványok megoszlanak a központi szervek 
és a területi/helyi közigazgatási szervek között.  
 
Az államokat szerkezetileg 5 féleképpen csoportosítjuk: 

- unitárius állam 
- föderáció (föderatív állam) 
- koncföderáció 
- perszonálunió 
- reálunió 

 
 
c) Unitárius állam: Az állam területi egységei nem rendelkeznek szuverenitással (Pl. Magyarország 
(a megyék nem rendelkeznek szuverenitással), Franciaország) 
 
d) Föderatív állam: (föderáció, szövetségi állam) Több-kevesebb önállósággal rendelkező 
tagállamok egysége, a szuverenitás megoszlik a szövetségi állam és a tagállamok között (USA) 
 
e) Konföderáció (államszövetség): Az egyes államok közötti kapcsolat lazább formája, közös cél 
elérésére hozzák létre tartósan. A tagállamok teljesen szuverének maradnak. A központi szerv 
döntését a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. Kevésbé tartós államforma (Konföderációs formát 
alakítottak ki pl. az észak-amerikai brit gyarmatok az angol koronától való elszakadásuk után, vagy 
az USA-ból 1861-ben kivált 11 déli állam)  
 
Perszonálunió: A tagállamokat egy közös államfő kapcsolja össze. Az államok megtartják 
önállóságukat.  
Reálunió: A perszonálunió továbbfejlesztett alakja, ahol már nem csak az államfő közös, hanem 
közös állami szervek is létrejöttek a közös ügyek vitelére.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IB: 3. Tétel: Ön a bíróság egyik kezelőirodájának vezetője. Szakmai gyakorlatra érkezik 
néhány joghallgató. Ismertesse számukra egy kezdőirat ügyviteli útját a bíróságra érkezéstől az 
irattárba kerülésig! Térjen ki a soron kívüli eljárás lehetőségeire is! 
a) Érkeztetés: 
� a polgári kezelőiroda végzi a polgári ügyszak iratainak érkeztetését, az új ügyek bevezetését 
a lajstromba, az akták, egyéb beadványok, irat kezelését 
� ügyfél tájékoztatása, iratbetekintés, iratmozgatás, 
� egyes bírói utasítás végrehajtása (hirdetményi kézbesítés) 
� az ügyféltől az iratot irodavezető, vagy az általa kijelölt személy veszi át 
� üf. fogadási időn kívül az ügyfél az iratait a zárt gyűjtőszekrényben helyezheti el, amelyet 
minden nap ürítenek 
� a sérül iraton annak tényét, mint az átvételi elismervényen, mind a borítékon megjelölik, 
amelyről jkv. készül 
� az átvevő az átvétel tényét olvasható aláírásával, az átvétel dátumával ismeri el, 
� a bírósághoz érkezett iraton az iroda az érkezés napján bélyegzővel feltünteti a bíróságot, 
ügyszámot, az érkezés dátumát, megjelöli a példányok és  a mellékletek számát, a csatolt pénzt 
értékét, nemét. 
� ha határidőhöz kötött eljárási cselekménnyel kapcsolatos a beadvány (pl.fellebbezés), 
csatolni kell a borítékot 
� sürgős, azonnal jelzésű iratnál óra perc feltüntetése. 
 
b) Lajstromozás folyamata: 
A bíróságon nincs iktatás, hanem lajstromozás van. A lajstromozás az érkeztetett beadvány illetve a 
saját keletkezésű irat ügyszámmal történő ellátása, ügyszakonként elkülönítve. A kezelőiroda a 
bíróságra érkezett minden iratot bejegyez a lajstromba.. A lajstrom az iratokról ügyszakonként 
elektronikus úton vezetett nyilvántartás (BIIR program). A lajstromba vételt rögzíti az iroda az 
elektronikus BIIR rendszerben.. Ennek alapján iratborítékot tölt ki. Feltünteti rajta az ügyszámot, 
fogadó bíróság nevét, a felek nevét, az ügy tárgyát, mellékletek számát, a belső értesítő részen 
perben részvevők adatait. Az aktában az iratokat emelkedő sorszám szerint kell sorba rendezni. 
Amennyiben a bíróság az ügyet felterjeszti pótborítékot kell készíteni, melyen minden az eredeti 
iratborítón szereplő adatot fel kell tüntetni. 
� ügycsoportok jelei: B, P, M (munkaügyi), K (közig), Cg (cégeljárás), G, Vh, Pk 
� ügyszám leírása: tanács száma, ügycsoport betűjele, lajtromszám, évszám, alszám (sorszám) 
Kezdőirat: minden olyan irat,  aminek nincs előzménye, 
Utóirat: minden olyan irat, amely már megindult ügyben érkezik 
 
c) Szignálás lehetőségei: A kezdőiratot az irodavezető bemutatja az ügyelosztásra jogosult 
vezetőnek )csoportvezető, illetve az arra kijelölt vezető bíró végzi) Az ügy iratborítékán az 
ügyelosztásra jogosult vezető feltünteti az eljáró bíró, tanács számát és azt a szignáló aláírja, 
dátummal ellátja, ezt követően a kijelölt bírónak bemutatják az iratot,, aki 30 napon belül köteles 
intézkedni. 
 
d) Soron kívüli eljárás: Jogszabályi rendelkezésen, OIT határozaton, vagy a bíróság elnökének 
rendelkezésén alapulhat. Az ilyen ügyben minden intézkedést haladéktalanul meg kell tenni. 
Kérelem nélkül is elrendelhető, ha kiemelten fontos társadalmi, igazságügyi, közérdek az alapja. Az 
ügy tárgya az állampolgárok széles körét érinti. Gyermek, kiskorú védelmét szolgálja. 
A bíróság elnöke a kérelem elbírálása során az alábbi körülmények figyelembevételével határoz: 
� a kérelmező személyi körülményei 
� az ügy tárgya, jellege 
� a bíróság működésében felmerülő objektív ok. 



IB: 4. Tétel: Ön bíróságon dolgozik, mint elnöki irodavezető. Bíróság szervezeti felépítéséről 
tájékoztassa a joghallgatókat! 
 
a) Bíróságok igazgatási vezetésének feladatai: OIT látta el, 2012.jan.1-től az Országos Bírósági 
Hivatal (OBH-az OGY 9 évre választja meg) látja el,  ide kerültek az OIT és elnökének fontosabb 
jogkörei: 
� jogszabályi keretek között a bíróságokra kötelező szabályzatokat alkot, ajánlásokat és 

határozatokat hoz. 
� Összeállítja a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatokat, 
� irányítja a bíróságok belső ellenőrzését 
� meghatározza a bíróságok szükséges bírói létszámát 
� kiírja a  bírói álláspályázatokat 
� javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a bírák kinevezésére és felmentésére 
� dönt a bírói áthelyezésről 
� dönt a bíró más szolgálati helyre történő kirendeléséről 
� az OBH elnökét a bírák közül az OGY választja 2/3-os többséggel a köztársasági elnök 

jelölésére. 
� Országos Bírói Tanács (OBT) tagja: a Kúria elnöke, továbbá 14 bíró 
 
b) Kollégiumok, kollégiumvezetők: 
1. Kollégiumok: - meghatározott ügyszakba beosztott bírák testülete, vezetője a kollégiumvezető 
                           - a Kúria kollégiumának tagjai: Kúria bírái, ítélőtáblák azonos kollégiumának a 
vezetői   
                             ítélőtábla kollégiumának tagjai: ít.tábla bírái, az ítélőtábla illetékességi 
területéhez tartozó törvényszékek azonos ügyszakban működő kollégiumainak vezetői 
                           - másodlagos szerepe a jogalkotás kollégiumi állásfoglalás 
2. Kollégium:             - véleményt nyilvánít a bírói álláspályázatokról 
                                   - részt vesz a bírói szakmai tevékenység értékelésében   
                                   - véleményezi az ügyelosztási tervet 
                                  - véleményt nyilvánít vezetői álláspályázatokról és kezdeményezheti a bírósági 
vezető vizsgálatának elrendelését vagy felmentését. 
 
c) A bírói testületek: az összbírói értekezlet és a bírói tanács: 
Bírói testületek: - Kúria  teljes ülése; ítélőtáblák, törvényszékek összbírói értekezlete 
                          - kollégium, - közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium 
                          -  Kuria, Ítélőtábla, törvényszék bírói tanácsa 
Összbírói értekezlet  résztvevői: Kúria, ítélőtábla, a törvényszék, a járásbíróságok közig. és 
munkaügyi bíróságra beosztott bírák 
                                  - feladata: - küldöttet választ az OBT tagok megválasztásához 
                                                    - véleménynyilvánítás kinevezések ügyében   
                                                    - bírói tanácsot választ és dönt a felmentésükről          
                                - határozatképes, ha a bírák, több, mint a fele részt vesz 
Bírói Tanács: - tagjait (5-15) és póttagjait (3-13) az összbírói értekezlet 6 évre választják 
                       - feladata: - véleménynyilvánítás bíró kinevezése, beosztása, felmentése tárgyában 
                                         - költségvetésre javaslatot tesz véleményezi azt 
                                         - véleményezi a bíróság SZMSZ-ét, ügyelosztási tervét. 
                        
 
 
d) Bíróságok általános szervezeti felépítése: A rendes bíróságok tevékenysége 3 ügyfajtára terjed ki: 
polgár jogi jellegű ügyek, büntetőjogi ügyek, közigazgatási (államigazgatási) döntések elleni 



jogorvoslatok. (ezen felül Munkajog és Cégbíróság) 
 
A bírósági szervezet 4 szintű – helyi, Törvényszékek, Ítélőtábla, Kúria 
 
Helyi bíróság: székhelyétől függően városi v. kerületi bíróság (fővárosban), közig-munkaügyi 
bíróság, első fokon járnak el. 
Törvényszék:  (19 megye + Fővárosban működnek) I. fokon a tv-benmeghatározott ügyekben 
egyesbíróként jár el. II.fokon: tanácsban (3 bíró), elbírálja a területéhez tartozó helyi és közig-
munkaügyi bíróság határozata ellen benyújtott fellebbezéseket, tanácsok, csoportok, kollégiumok 
alkotják. 
Ítélőtáblák (Fővárosi, Szegedi, Debreceni, Pécsi, Győri): Az ítélőtábla elbírálja a törvényszék 
határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, illetve eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. Itt 
tanácsok, büntető ill. polgári kollégiumok működnek. Főv.Ít.-án katonai tanács is működik. 
Kúria: A legfőbb bírói szerv. Elbírálja a törvényszék és az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett 
jogorvoslatot, felülvizsgálati kérelmet, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz, elvi 
bírósági határozatokat és döntéseket tesz közzé. 
 
e) és f) ítélkezési tevékenységet segítő és ezek feltételeit biztosító munkaszervezeti egységek: 
elnöki iroda, elnöki bíró,Bírósági Gazdasági Hivatal,belső ellenőr, könyvtáros, informatikai osztály, 
biztonsági szolgálat,honvédelmi, polgári védelmi megbízott, tűzvédelmi megbízott, energetikai 
megbízott, házfelügyelői szolgálat, munkavédelmi megbízottak rendszere. 
 
Bíróság személyzeti felépítése: Bíróság elnöke, elnökhelyettes/ek, kollégiumvezetők és helyettes/ek, 
csoportvezető bírók, tanácselnökök, bírák, titkárok, fogalmazók, bírósági ügyintézők. 
 
A bíróságon az ügyintézői ügyviteli feladatokat a bírósági tisztviselők, ügykezelők és a fizikai 
alkalmazottak látják el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IB: 5. Tétel: A magyar igazságszolgáltatás rendszerét magyarázza el, mi a helye és szerepe az 
Alkotmánybíróságnak! 
a) 4. szintű bírósági szervezet felépítése: helyi (városi v. fővárosi kerületi 2013. jan.1-től ezen 
bíróságok elnevezése járásbíróság, törvényszék-2012-től (korábbi neve: megyei (19db) + Fővárosi 
Bír), Ítélőtábla (Pécs, Szeged, Debrecen, Győr, Budapest),  Kúria (korábban: LB) 
 
b) Rendes és különbírások: 
1. Rendes: - I. fokon helyi (járás), városi, kerületi bíróság jár el, ügytípus szerint megyei 
                  - munkaviszonyból származó jogviszony alapján munkaügyi bíróság jár el 
                  - II. fokon törvényszék  (helyi I. fokú fellebbezése folytán), ítélőtábla (törvényszék I. fok 
elleni fellebbezés folytán) 
                   - Kúria felülvizsgálati kérelem (járás I. fok), törvényszék I. fok határozata elleni 
fellebbezés, jogegységi határozatokat hoz. 
2. Külön bíráskodás: - a közigazgatási és munkaügyi bíráskodás külön bíráskodásnak számít 
                                  - régebben töltött be nagyobb szerepet, jellemző területei voltak: gazdasági-
kereskedelmi ügyek, katonai bíráskodás, közigazgatási büntetőbíráskodása (rendőri bíráskodás)  
                                  - katonai bíráskodás esetén a katonai vezető döntött,  
-a közig. és munkaügyi bíróságok határozata elleni fellebbezés során a törvényszék jár el. 
Különbíróságként Katonai Bíróságok már nincsenek, ilyen esetben a főv.,szegedi, győri,l debreceni, 
kaposvári törvényszéken katonai tanácsok működnek, másodfoka: főv .ítélőtábla katonai tanácsa.  
 
c) Az AB feladata és összetétele: - 1989. óta működik, önálló testület, önálló költségvetéssel. 
feladata: - alkotmányt védi, normakontrollt végez (a már meglévő jogszabályok felülvizsgálata, 
illetve a még nem hatályos jogszabályok vizsgálata, előzetes normakontroll) 
összetétele: 15 tagból álló testület, tagjai az OGy. és ogy .képviselők 2/3-ának szavazatával 12  évre 
választják, nem választhatók újra, elnökét az AB tagjai közül az OGy. választja, tagjai nem lehetnek  
tagjai pártnak, nem folyathatnak politikai tevékenységet, AB hatáskörének, szervezetének 
működésének részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg. Taggá választható: büntetlen 
előéletű, Ogy. képviselők választásán választható, magyar állampolgár, jogász végzettséggel 
rendelkezik, 45. életévét betöltötte, kiemelkedő képességű elméleti jogász. A tagság megszűnik: 70. 
évét betöltötte, megbízási időtartam leteltével, halállal lemondással, összeférhetetlenség miatt, 
kizárással. 
 
d) Az állampolgár, illetve a parlament Alkotmánybírósághoz fordulásának lehetőségei: 
2012. előtt a jogszabályok alkotmányellenességének vizsgálatát bárki kérhette, azaz utólagos 
normakontrol-eljárást.. Azóta csak alkotmányjogi panasszal fordulhatnak az AB-hoz az 
állampolgárok. azaz csak akkor támadhat meg jogszabályt, ha vele szemben bírósági eljárásban 
már alkalmazták ezt a szabályt.  
- előzetes normakontroll: ilyen eljárást a köztársasági elnök indítványozhat 
- utólagos normakontroll:  2012-től csak a kormány, az ogy. képviselők egynegyede v. az alapvető 
jogok biztosa kezdeményezésére vizsgálhatja felül az AB a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való 
összhangját.  
 
e) AB döntései: - hozhatja – teljes ülésben, -  tanácsban , - egyesbíróként eljárva. Az eljárása nem 
nyilvános, de elrendelheti a nyilvános kihirdetését a határozatnak. Az AB döntése mindenkire nézve 
kötelező. AB döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.  
(- döntése ítélet erejű 
- az ügy irataiból dönt, a kérelmező saját kérelméhez kötött, azt nem módosíthatja 
- egyszerű szótöbbséggel dönt, nincs ellenérdekű fél 
- nincs jogorvoslati lehetőség 
- döntését határozatba foglalja-- az eljárás költségmentes)                     



IB. 6. Tétel: Bírósági irattárazás, selejtezés, archiválás folyamata! 
 
 
 
a) Irattári terv lényege: - meghatározza az iratok selejtezhetőségét, azok őrzési idejét, a nem 
selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. 
                                       - az ügy iratborítékán a befejezést követően az iroda vezetője feltünteteti az 
irattári tételszámot. Az irattári terv meghatározza, hogy mely irattári tételek iratai nem 
selejtezhetőek, illetve, hogy a selejtezhető iratokat meddig kell megőrizni. 
 
b) Iratok tárolásának helye, őrzésének ideje és módja, részirattár: 
Tárolási hely: Irattár – ide kerülnek a befejezett és a befejezettként kezelendő ügyek (félbeszakadás, 
felfüggesztés, szünetelés, áttétel). 
Befejezett üggyel kapcsolatos teendők: - a bef. tényét a bírói utasításban állapítja meg 
                                                               - jogerő után a bíró megteszi az intézkedéseket, ami nélkül 
az irat még nem tehető irattárba  pl. iratvisszaküldés, szakértői díj, letét kiutalása, ezután utasítás 
az irattárba helyezésre 
irodavezető ellenőrzi az utasítás végrehajtását, kézbesítések szabályszerűségét. 
irodavezető feltünteti az irattári tételszámot 
irattárba helyezik az iratot. 
 
c) Iratok selejtezésének folyamata: - az őrzési idő letelte után selejtezni kell, időpontját a bíróság 
vezetője határozza meg, a selejtezés, helyéről, időpontjáról legalább 30 nappal korábban a 
levéltárat értesíteni kell. A selejtezésről 3 példányban jegyzőkönyvet kell felvenni (selejtezés helye, 
ideje, selejtezést végzők neve, munkaköre, irat ügyszáma, keletkezésének dátuma, tapasztalt 
hiányosságok, megszüntetésre irányuló intézkedés)A  jkv-et a selejtezést végzők aláírják. 
 
d) Nem selejtezhető iratok: 
 bíróságnak megőrzésre átadott iratok 
 az irattárban őrzött eredeti magán és közokirat 
 külföldi tartozások és követelések bizonyítására szolgáló iratok 
 maradandó értékű, vagy annak minősített iratok 
 1900 előtt keletkezett iratok 
 házassági bontóperben hozott jogerős ítélet 
 társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok nyilvántartási iratai 
 
e) Levéltárba átadás: a levéltári anyagot, legalább 15 évi irattári őrzés után, rendezetten, 
dobozolva, 3 példányban elkészített átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kell az illetékes levéltárnak 
átadni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IB. 7. Tétel: Kezelőiroda feladta, ügyfélfogadás, beadványok, iratbetekintés, másolat kiadása! 
 
 a) Ügyfélfogadás rendje: A szervhez fordulok fogadását minden területi egységnél meg kell 
szervezni. E célból táblát kell kifüggeszteni a szerv bejáratánál.  
 a  bíróságon kezelőiroda 
 az ügyfélfogadás kiterjedhet új kérelem előadására, felvilágosítás adásra 
 folyamatban lévő ügyben korlátozott felvilágosítás adás 
 a jegyzőkönyvet úgy kell felvenni, hogy az a gyors elintézéshez szükséges adatokat kell, hogy 
tartalmazza 
 ügyfélfogadáson kívül a beadványt a gyűjtőszekrénybe is el lehet helyezni 
 
b) Beadványok benyújtásának módozatai, érkeztetése, átvétele: Az ügyféltől a beadványt a 
felvilágosításra megállapított időben az irodavezető v. az általa megbízott személy veszi át. 
 a beadványt az irodavezető, vagy az általa megbízott személy veszi át (bélyegző minden 
példányon, dátum, első oldalon jelezve a példányszám, csatolt mellékletek…stb CD vgy DVD), ha 
van már száma ráírja,az érkeztetett irat első példányát az irodavez. aláírja.  
 szóban előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe lehet mondani, erről elismervényt, vagy a 
jegyzőkönyv másolatát kell adni, 
 hivatali időn kívül zárt gyűjtőszekrény (munkaidő végén, szükség szerint naponta többször 
ürítik) 
 postán érkezett beadvány átvételét könyvben vezetik (vizsgálni kell a küldemény 
sértetlenségét, a sérülést meg kell jelölni a borítékon, ha postai úton érkezik és az elismervényen, ha 
személyesen adják be) 
 a sürgős, vagy azonnal megjelölésű küldemény idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni 
 a lerótt illetéket nyomban le kell bélyegezni 
 a postán érkezett pénz, egyéb érték esetén a gazdasági hivatalba át kell küldeni, azt letétként 
kezelik 
 
c) Iratbetekintési jogosultsággal rendelkezők köre:  A jogosultságot ellenőrizni kell, 
személyazonosságot meg kell állapítani.  
 jelentősége az eljárás nyíltságának megteremtése 
 Jogosultja: az ügyfél képviselője, ill. az eljárásban érintett 3. személy  
 nem tekinthet bele: tanú zárt adataiba, határozattervezetbe, zárt tanácskozásról készült 
jegyzőkönyvbe, tanács elnökének feljegyzéseibe, minősített titkot tartalmazó iratba, 
 üf. kérelmére ellenérdekű iratbetekintési jogai korlátozhatók 
 (egyes esetekben az iratbetekintés megtagadása ellen jogorvoslatnak van helye.) 
Telefonon az ügy érdeméről nem adható felvilágosítás. A tárgyalás időpontjáról, helyéről, arról h. 
az iratok hol vannak, hogy érkezett e szakvél. és h. terjesztettek-e elő jogorvoslatot arról igen.  
 
d) Hiteles és nem hiteles másolatok, ezek jellemzői, külföldi felhasználásra szánt másolat kellékei: 
 akik iratbetekintési joggal rendelkeznek másolatot kaphatnak, irodavezetőnél kell 
megrendelni 
 az irodavez. határozza meg a másolat kiadásának időpontját, és gondoskodik a másolat 
elkészítéséről.  
 irodavezető nyilvántartja a hiteles másolat módját (fénymásolat,gépírás,) a megrendelő 
nevét, feljegyzi az illetékmentességet, illetve a lerótt illeték mértékét. A másolatot átvevő az átvételt 
keltezéssel ellátott aláírásával igazolja. 
 az iratot ellátják a másolat hiteléül záradékkal,a másolatot készítő aláírásával és 
körbélyegzővel lebélyegzik 
 külföldi felhasználásra szánt hiteles másolatot a bíróság elnöke, vagy helyettese írja alá 
megjelölve a hitelesítés időpontját és lebélyegzi. Hitelesítési záradék:” …(név) aláírását és a 
bíróság bélyegzőjének lenyomatát hitelesítem.” 



IB 8. Tétel: Büntető kezelőiroda ügyintézője. Tájékoztassa a tanúvédelem fajtáiról a tanút! 
 
 
 
a) A tanú zárt adatkezelésének folyamata: 
A tanú illetőleg ügyvédje kérelmére v. hivatalból elrendelhető, hogy a tanú személyi adatait – a 
nevén kívül – az iratok között elkülönítve, zártan kezeljék. Kivételesen indokolt esetben a nevének 
zárt kelezése is elrendelhető. Zártan kezelt adatot csak az ügyben eljáró bíróság, az ügyész illetve a 
nyomozó hatóság tekintheti meg. Ha zártan kezelést rendeltek el ettől kezdve az eljárt folytató 
bíróság, ügyészség, ill. nyomozó hatóság biztosítja, hogy a tanú zártan kezelt adatait ne váljanak 
megismerhetővé.  A zártan kezelés megszüntetésére csak a tanú beleegyezésével kerülhet sor.  
 
b) Védett tanú intézményének jellemzői: 
Az első és legfontosabb a tanú életének, testi épségének és személyes szabadságának a védelme, 
amely a büntetőeljárás bármely szakaszában veszélybe kerülhet, így a tanút a védelem megilleti a 
kihallgatása előtt, közben és utána is. A tanúvédelem szabályai közvetlenül a tanúzási kötelezett 
teljesítésével magát veszélynek kitevő személy jogi és fizikai védelmét szolgálja. Ugyanakkor  a 
tanúvédelem az igazságszolgáltatás zavartalan működését is biztosítja. A tanú közreműködése 
nélkül bizonyos  ügyek felderítése és bizonyítása gyakorlatilag lehetetlenné válna, így az 
igazságszolgáltatásban is zavarok támadnának.  
 
c) Különösen védett tanú: Akkor nyilvánítható a tanú különösen védetté, ha  
 kiemelkedő súlyú ügyben lényeges körülményeire tesz tanúvallomást 
 vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható 
 személye, tartózkodási helye valamint az, hogy az ügyész ill. a nyomozó hatóság tanúként 
kívánja meghallgatni a  terhelt és a védő előtt nem ismert. 
 személyének felfedése esetén a saját, vagy hozzátartozója élete, testi épsége, vagy személyes 
szabadsága súlyos fenyegetésnek lenne kitéve.  
 Különösen védett tanú a tárgyalásra nem idézhető meg, meghallgatása során az ügyész jelen 
lehet. 
 
d) Tanúvédelmi program szervezete:  
 a programban részt vevő személyt a védelmet ellátó szerv útján kell idézni, illetve a 
kézbesíteni hivatalos iratot csak a védelmet ellátó szerv útján lehet kézbesíteni. 
 a védelmi programban részt vevő személlyel szemben a szolgáltat óvintézkedésként dönthet a 
lakóhely, tartózkodási hely megváltoztatásában, biztonságos helyen való elhelyezésében, 
névváltoztatásról, személyazonosság megváltoztatásáról 
 személyes adatait tartalmazó iratról másolat, illetve tájékoztatás csak annak adható, akinek 
ezt a védelmet ellátó szerv engedélyezte 
 a védelmi program lényege, hogy a veszélyeztetett tanú (sértett, terhelt) a büntetőeljárásban 
olyan vallomást tegyen, amely a bűnüldözést nagymértékben segíti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IB. 9. Tétel: Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. Magyarázza el a jogalkalmazás szakaszait! 
 
a) A jogalkalmazás fogalma: Egyrészt a jogalanyok jogkövető magatartása, másrészt az állami 
szervek döntése, mellyel jogviszonyt keletkeztetnek, módosítanak, vagy szüntetnek meg. 
Főbb jellemzői: - állami monopólium (közhatalommal felruházott szervek közhatalmi minőségükben 
eljárva hoznak kötelező döntést a jogalany számára) 
                          - állami szerv közreműködése nélkülözhetetlen a jog érvényesüléséhez (feltétlenül: 
büntetőjogi jogérvényesítés esetén, feltételesen: ha az érintettek kezdeményezik, viták eldöntésére) 
                          - a jogalkotó jogi akaratát egyedi esetre kell vonatkoztatni 
                          - a döntések az érintettek között jogviszonyokat keletkeztetnek, módosítanak v. 
megszüntetnek  
                          - a jogalkalmazás jogilag szabályozott eljárás keretében megy végbe (eljárásjogi 
tv-ek) 
                         - a jogalkalmazás során hozott döntés nem teljesítése kényszerintézkedést von maga 
után 
A jogalkalmazás csoportosítható, az eljárás jogilag szabályozott rendje szerint: alapeljárás (ezzel 
kezdődik az eljárás), jogorvoslati (alapeljárásban hozott döntés felülvizsgálata), végrehajtási 
eljárás (erre csak akkor kerül sor ha je-s döntésben foglaltakat az érintettek nem tartják be, akár 
kényszerrel is biztosítható) 
Jogalkalmazás folyamatának szakaszai: tényállás megállapítása, jogszabály értelmezése, 
határozathozatal. 
 
b) Tényállás megállapításának szakasza: - jogilag releváns tények feltárása,a jogi tények hatása 
abban van, hogy a jogalanyok között jogviszonyt keletkeztetnek, módosítanak v. megszüntetnek. – a 
jogszabály ad útmutatást a jogalkalmazónak, hogy konkrét egyedi jogesetnek melyek a társadalmi 
és ennek következtében a jogilag is lényeges elemei.  
 
c) Jogszabály értelmezésének szakasza: - nyelvtani értelmezés (a jogszabály tartalmát a nyelvtani 
szabályok segítségével értelmezi, a szavak általánosan elfogadott jelentése alapján) 
- logikai értelmezés (a formális logikai szabályainak alkalmazását jelenti a jogszabály valóságos 
tartamának feltárásában) 
- rendszertani értelmezés (a jogszabályi hierarchia vizsgálata, hol helyezkedik el a jogrendszeren, 
jogágon belül) 
- történeti (azt kell vizsgálni, hogy a  jogszabály milyen társadalmi körülmények között keletkezett) 
 
d) Alanyaik szerinti csoportosítás és jellemzők (ki végzi, milyen formában, milyen kötelező erővel) 
Bírói jogalkalmazás: alapja szigorúan az írott jog. 

Bírói jogalkalmazás Közigazgatási jogalkalmazás 
Polgári:- felperes, alperes konfliktusa 
(követelés, védekezésben nyilvánul meg) 
- csak az érintett kezdeményezheti 
- a felek jogilag egyenrangúak 
Büntető: - vádlott, ügyész konfliktusa 
- nincs egyezség, jsz.-i döntés (kivéve vádalku) 
- a vádlott jogait biztosítani kell 
Közigazgatási bírói jogalkalmazás: - a 
közigazgatás rendszerén belül kimerített 
jogorvoslat után alkalmazandó 
- a bíróság a döntés törvényességét vizsgálja, 
(nem a tényeket!) 

- Jogalkotói tevékenységük: a hatósági 
jogalkalmazás, amely hivatalból, vagy kérelemre 
indul és ez alapján döntést hoz. 
- a döntés irányulhat: - ügyfelet érintő jog, vagy 
kötelezettség megállapítására, 
                           - adat igazolására 
                          - nyilvántartás vezetésével 
                            - hatósági ellenőrzéssel 
kapcsolatos döntésre 
                            - szabálysértési ügyekben is 
eljárhatnak.  
 



 
e) a jogszabály-értelmezés eredménye:  
 

- megállapító értelmezésről beszélünk minden olyan esetben, amikor értékelést igénylő 
tényállási elemek meglétéről v. hiányáról kell dönteni. 

- megszorító……, amikor a jogszabály alkalmazási körét a látszólagosnál szűkebben 
állapítják meg.  

- kiterjesztő ……., amikor…………………….tágabban vonják meg, vagyis a nyelvtani 
értelmezéshez  képest tágabban.  

 
f) Határozathozatal szakasza: 
 
 

- a bíróság a döntését kétfokozatú eljárásban hozza meg (I.f-on hozott határozattal szemben 
rendes perorvoslatnak van helye. 

- a per érdemében  ítélettel, az eljárás során minden másban végzéssel határoz 
- az ítéletnek valamennyi kereseti kérelemre ki kell terjednie, de a döntés  nem terjedhet túl a 

kereseti kérelmen  ez kiterjed a főkövetelés járulékaira is (kamat, költség) 
- az  ítélet lehet: helyt adó (felperes pernyertes), elutasító (pervesztes), vegyes jellegű (részben 

pernyertes)  
 
A perorvoslat a bírósági határozatok megtámadásának eszköze:  
 
 rendes perorvoslat: a még nem jogerős határozat elleni fellebbezés 
 rendkívüli perorvoslat: a már jogerős határozat megtámadásának eszköze: perújítás, vagy 
felülvizsgálati kérelem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IB 10. Tétel: Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. Ítélet jogerejét kell megállapítani!  
 
a) A jogerő fogalma: A jogerőhatás csak azokhoz a határozatokhoz fűződik, amelyek fellebbezéssel 
már nem támadhatók meg. 
A jogerős bírósági határozat megtámadhatatlan, végleges és végrehajtható. 
 
b) Alaki jogerő: A megtámadhatatlanságot alaki jogerőnek is nevezik.  
A megtámadhatatlanság, nincs helye fellebbezésnek, vagy nem éltek a fellebbezés jogával 
határidőben, illetve arról lemondtak.  A véglegesség azt jelenti, hogy a határozat tovább már nem 
vitatható módon rendezi a felek jogviszonyát, ezt nevezik anyagi jogerőnek.  
előzetes végrehajthatóság a jogerő bevárása nélküli végrehajtás lehetősége 
az ítélet ellen benyújtott fellebbezésnek nem kell feltétlenül az egész határozat ellen irányulnia 
A végrehajthatóság azt jelenti, hogy a teljesítési határidő lejárta után önkéntes teljesítés hiányában 
a jogerős bírósági határozatban foglaltak államilag kikényszeríthetőek. 
 
c) Alaki jogerő stádiumai: I. és II. stádium: 
I. stádium: 60 napos határidő – még lehet élni felülvizsgálati, igazolási kérelemmel és perújítással 
II. stádium: a 60 nap elteltével és 3 hónap között – már csak igazolási kérelemmel, vagy 
perújítással lehet élni, 
   
d) Alaki jogerő stádiumai: III. és IV. stádium: 
III. stádium 6 hónap elteltével már csak perújítási kérelemmel lehet élni 
IV. stádium 5 év múlva már nincs lehetőség perújítási kérelem beadására sem, itt a határozat 
elérkezett az abszolút megtámadhatatlanság szakaszában, itt emelkedik a határozat teljes jogerőre.  
 
e) Anyagi jogerő: 
 a határozat tovább már nem vitatható módon rendezi a felek viszonyát 
 pozitív hatása: a felek kötve vannak az anyagi jogerőhöz, a határozat tartalma irányadó 
 negatív hatása: res iudicata-ítélt dolog megakadályozza azt, hogy ugyanazon felek 
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt új pert nem indíthassanak. 
 
Határidők: 
 a határidőket napokban, években, hónapokban kell megállapítani,kezdőnap nem számít bele, 
ha napokban számolják (kezdőnap-a kézbesítés napja) 
 hónapokban, években megállapított határidő azon a napon jár le, mely számánál fogva a 
kezdőnapnak megfelel, ha ez a nap a eljárat hónapjában hiányzik akkor a hónap utolsó napja 
 ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap,akkor  az azt követő munkanap 
 A beadványt a határidő utolsó napján is lehet még postára adni 
 bíróság egy alkalommal meghosszabbíthatja az általa adott határidőt – fontos okból -, de 
nem lehet több 45 napnál (a meghosszabbítással együtt, kivéve szakvéleménynél, ha az hosszabb 
időt igényel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IB. 11. Tétel: Ön ügyvédi irodában dolgozik.  Keressen elő egy törvényt.  
a) jogforrás, jogforrási hierarchia fogalma: 
 A jog az állam által alkotott, vagy szankcionált és a társadalom valamennyi tagjára kötelező, 
kikényszeríthető magatartási szabályok összessége. A jogot jellemzően állami szervek alkotják s az ő 
feladatuk a jogszabályok érvényesítése, kikényszerítése.  De a jogalkotás módját és szabályait is 
jogszabályok határozzák meg, mert a jogszabályok az állami szervek eljárásnak kereteit is 
meghatározzák.  
 Jogforrás: egyrészt jelenti a jog létrehozóját, megalkotóját, azaz azokat az állami szerveket, 
 amelyek a jogszabály kibocsátására jogosultak, másrészt a jogszabály megjelenési formáját 
 A jogforrás meghatározza mely szerv, milyen formában alkothat jogszabályokat 
 Belső jogforrás: körébe azok a szervek tartoznak, amelyek a jogszabály megalkotására 
felhatalmazást kaptak (Országgyűlés, Kormány)  
 Külső jogforrás: az a forma, amelyben a jogszabály megjelenik, amelyben kötelező ereje és 
más jogszabályokhoz való viszonya megtestesül (tv., korm.rend.) 
Jogforrási hierarchia:Alaptörvény (Alkotmány) – törvények – kormányrendelet – 
miniszteri/miniszterelnöki  rendelet – önkormányzati rendeletek 
azonos szintű, de később meghozott jogszabály közül, mindig az utolsó az érvényes 
különös és általános szabály közül, mindig a különös az érvényes 
a rendelkezéseknek nem lehet visszaható hatálya 
az alacsonyabb szintű jogszabály nem ütközhet magasabb szintű jogszabályba. 
 
b) A jogforrási hierarchia felépítése: 
A jogi normák két csoportja: - jogszabály (alkotmány, törvény, kormányrendelet, MNB elnökének 
rendelete, miniszterelnöki és miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet) 
                                       - állami irányítás egyéb eszköze (határozat, utasítás, statisztikai közlemény, 
jogi iránymutatás) 
c) Törvények: 
 alaptörvény (legfőbb jogforrás) az alkotmány: szabályozza az állami berendezkedésre 
vonatkozó főbb szabályokat, a legalapvetőbb emberi és állampolgári jogokat és kötelezettségeket, 
valamint a nemzeti jelképeket és szimbólumokat 
 a törvényeket az OGY alkotja meg 
 kezdeményezheti: köztársasági elnök, kormány, minden OGY bizottság és OGY képviselő 
 OGY elnöke írja alá elfogadás után, továbbítja Köztársasági Elnöknek 
 a Magyar Közlönyben hirdetik ki 
 
d)Rendeletek: 
kormányrendelet (törvénnyel nem lehet ellentétes) 
MNB elnökének rendelete (jegybanki rendelet)azonos szinten van a kormányrendeletekkel 
miniszterelnöki és miniszteri rendelet (kormány elnöke és tagjai adják ki, azonos szintűek) 
önkormányzati rendelet (helyi képviselő-testület alkotja, a helyi társadalmi viszonyok 
figyelembevételével) 
 
e)JOGFORRÁSI RENDSZER ALAPELVEI 

 Jogszabály csak akkor jöhet létre, ha illeszkedik a jogforrási hierarchiába 
 A törvényeknek általánosnak kell lennie, tehát nem vonatkozhat meghatározott 

személyre. 
 Azonos szintű de később meghozott jogszabály közül mindig az utolsó az érvényes. 
 Különös és általános szabály közül, az időrendre tekintet nélkül mindig a különös 

alkalmazandó 
 A rendelkezéseknek főszabályként nem lehet visszaható hatálya, mert különben a 

jogszabályoknak egyáltalán nem lenne kötelező ereje. 
 



IB.12.Tétel: Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. természetes személyekre vonatkozó 
tudnivalókat foglalja össze! 
 
a) Jogképesség fogalma: Az ember jogképessége azt jelenti, hogy polgári jogviszony alanya lehet, 
vagyis polgári jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. Minden ember jogképes. A 
jogképesség a nemre, fajra, nemzetiséghez v. felekezethez tartozásra tekintet nélkül egyenlő.  
 
b) Természetes személy jogképessége, jellemzői, keletkezése, megszűnése: 
 minden ember a fogamzásától (a születéstől visszaszámolva 300. naptól) jogképes haláláig, 
holtnak nyilvánítás jogilag azonos a halállal. 
 holttá nyilvánítást bírósági határozattal lehet elrendelni az eltűnéstől számított 5 év 
elteltével 
 a jogképesség általános (minden embert megillet), egyenlő (nem tesz különbséget emberek 
között) és feltétlen (nem fosztható meg tőle az ember, nem lehet lemondani róla). 
 
c) cselekvőképesség fogalma: 
 érvényes jognyilatkozat tételi (szerződéskötési) képességet jelent 
 az embernek az a képessége, melynél fogva saját akarat-elhatározásával, saját nevében 
jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat 
 csak emberre vonatkoztatható, jogi személy v. az állam nem cselekvőképes 
 nem minden ember cselekvőképes, ugyanis ez feltételezi az ember belátási képességének 
épségét és érettségét. 
 3 csoportja van ez az életkortól és az elmeállapottól függ: cselekvőképes, korlátozottan 
cselekvőképes, cselekvőképtelen 
 
d) Cselekvőképes: 
 mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza, vagy nem zárja ki 
 18. életévét betöltötte 
 ügyei viteléhez megfelelő belátási képességgel rendelkezik 
 
e) Korlátozottan cselekvőképes:  
- az a kiskorú, aki 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen 
- az a nagykorú, akit, a bíróság cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett 
-  az ilyen személy jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének (szülő, gondnok) 
beleegyezése utólagos hozzájárulása szükséges 
 - a mindennapi élettel összefüggő szerződéseket köthet, vagy amelyekkel előnyt szerez 
 
f) Cselekvőképtelenek: 
 14. életévét be nem töltött kiskorú 
 akit a bíróság cselekvőképtelenséget kizáró gondnokság alá helyezett 
 akinek az ügyei intézéséhez szükséges belátási képessége állandó jelleggel teljesen hiányzik 
 cselekvőképtelen személy jognyilatkozata semmis 
 nevében törvényes képviselője jár el 
 saját maguk sem jogokat, sem kötelezettségeket nem szerezhetnek 
 kiskorúak esetén szülő, nagykorú esetén gondnok 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IB 13. Tétel: Ön ügyvédi irodában dolgozik, foglalja össze az alábbi fogalmakat!  
a) A kormányforma fogalma: 
Az állam tevékenységéhez kapcsolódik, az állami szervek (törvényhozás, végrehajtás) egymáshoz 
való viszonyát és működésének struktúráját határozza meg. A demokratikus berendezkedésű 
államokban általában a parlament és a végrehajtó hatalom  csúcsszervei végzik a kormányzati 
tevékenységet. A kormányzás a hatalommegosztás rendszerén alapszik 
 
b) A monarchia fogalma: Az államfői tisztséget egy személy (király, cár) látja el (örökléssel, vagy 
választás és öröklés kombinálásával) haláláig. 
3 fajtája: abszolút, alkotmányos, parlamentáris 
 
c) Abszolút monarchia: 
A feudális állam legfejlettebb formája, az uralkodó korlátlan hatalommal, teljhatalommal 
rendelkezett. Központosított  közigazgatással és hadsereggel a feudális osztályuralmat védte. 
Legjellemzőbb abszolút monarchiák: Anglia, Franciaországban alakultak ki.  
 
d) Alkotmányos monarchia: 
 a királyi önkény korlátozására alkotmányt alkottak 
 az uralkodó a végrehajtó hatalom feje, ő irányítja az államigazgatást,de miniszteri 
ellenjegyzéssel érvényes csak az intézkedése, így a felelősség a miniszteren volt 
 a király uralkodik, de nincs teljhatalma 
 először Angliában jött létre 
 jelenleg Jordánia, Marokkó, Monaco alkotmányos monarchiák 
 
e) Parlamentáris monarchia: az államfői tisztség öröklődik 
 a kormányok önálló döntéshozó szervekké váltak 
 az uralkodók már nem vesznek részt a napi politikában 
 a végrehajtó hatalom a parlamentnek van alárendelve (két csúcsszerve: kabinet és az 
uralkodó) 
 a végrehajtó hatalom feje a király, de igazi  jogosítványai nincsenek, sem jogilag, sem 
politikailag nem felel tevékenységéért 
 a tényleges csúcsszerv a  kabinet, de, nem azonos a kormánnyal 
 mai parlamentáris monarchiák Anglia, Belgium, Hollandia, Norvégia. 
 
f) A köztársaság fogalma: 
 az államfői tisztséget meghatározott időre szóló választással töltik be 
 
g) Parlamentáris köztársaság: 
 ahol a kormány a parlament bizalmától függ (Németo., Magyaro., Olaszo.)Az államftőt a 
törvényhozás v. más testület választja.  
 az államfő jogköre gyenge, kinevezi a kormányfőt és a minisztereket 
 a végrehajtó hatalom a törvényhozó hatalomnak alárendelt  
 
h) Prezidenciális köztársaság: 
 nem válik el az államfői és kormányfői tisztség  
 az államfő nem csak a köztársaság elnöke, hanem a végrehajtó hatalom feje 
 az elnök politikailag nem felelős, csak alkotmánysértés esetén.  
 
 



 
IB. 14. tétel: Ügyészségen dolgozik. Archiválás, selejtezés.  
 
 
 
  
a) Archiválás fogalma: 
 elektronikus úton rögzített adatokról félévente és évente legalább két példányban külső 
adathordozóra másolatot kell készíteni 
 a másolatok egy példányát az ügyészségi irattárba kell helyezni, a másik példányát az archív 
másolatok megőrzésére, kezelésére kijelölt ügyészségi szervezeti egységhez kell eljuttatni. 
 e másolatokat utólag felülírni, vagy megváltoztatni tilos 
 
b) Iratok átadás-átvétele levéltárnak: 
 a levéltár részére átadandó iratokat teljes, leárt évfolyamokban, ügyviteli segédletekkel 
együtt, iratjegyzékkel az átadó költségére, az irattári terv szerint átadás-átvételi jkv. kíséretében kell 
átadni. A visszatartott iratokról külön jegyzék készül. 
 az adathordozón rögzített adatokat is át kell adni a levéltárnak 
 átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza: átadó szerv neve, fogadó levéltár neve, átadandó 
iratok évköre, mennyisége, raktári egységenként az iratjegyzéket 
 
c) Őrzési idő:  
Az őrzési időt az ügyben tett utolsó érdemi intézkedéstől,  lajstromok, iktatókönyvek egyéb 
nyilvántartások esetében az utolsó bejegyzéstől, számítógépes adatállományok esetében az 
archiválás időpontjától, személyzeti ügyekben a szolgálati viszony megszűnésétől  kell számítani 
 
d) A selejtezés fogalma, gyakorisága: 
 az iratok megsemmisítést a selejtezésre vonatkozó előírások szerint kell végezni, irattári terv 
alapján 
 évente egyszer kell selejtezni 
 el kell dönteni, mely iratok őrzési ideje járt le 
 a jelentéktelen piszkozatokat előzőleg ki lehet selejtezni 
 az ügyirat borítóján az irodai ügyintéző feltüntetni a sejtezés évét, v. azt hogy nem 
selejtezhető az irat 
 a selejtezést bizottság folytatja le, ebben részt vesz a z ügyész és egy irattári alkalmazott. 
 
e) A selejtezési jegyzőkönyv: 
3 példányban kell elkészíteni, ebben meg kell jelölni: 
                           - selejtezés helyét, idejét, 
                          - a selejtezésben részt vevők nevét, beosztását,          
                          - selejtezett iratok irattári tételszámát 
                          - az iratok keletkezésének évszámát, ügyszámát, darabszámát 
a jegyzőkönyvet a résztvevők aláírják 
 
f) A levéltár értesítése: 
 a selejtezés helyéről és idejéről a levéltárat a megkezdés előtt legalább 30 nappal írásban 
értesíteni kell 
 az iratnak nem minősülő tárgyat az arra jogosultnak ki kell adni, ha ez nem lehetséges, meg 
kell semmisíteni 
 
 
 



IB. 15. Tétel:  Büntető szakágban dolgozó ügyész melletti jogi asszisztens, bűnügyi 
nyilvántartásoknak hányas számú adatlapon teljesít adatszolgáltatást és mennyi idő alatt? 
 
a) Az arcképmásolatot az ügyész hányas számú adatlapon, mely esetben, melyik nyilvántartónak 
küldi meg? 
A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartása részére küldi meg. Célja a bűnügyi 
nyilvántartásokban az érintett azonosítása, és a büntetés-végrehajtási intézetbe és rendőrségi 
fogdába  befogadáskor az azonosítása. Tartalmazza: arcképmásolatot, személyes adatokat. 
 
b) Megrovás alkalmazása esetén hányas számú adatlapon, melyik nyilvántartónak közöl adatot az 
ügyész?(megrovásban részesítik azt, akinek a cselekménye az elbíráláskor már nem beszélyes. A 
megrovással a hatóság a rosszallását fejezi ki, és felhívja az elkövetőt, hogy a jövőben tartózkodjék 
bűncs. elkövetésétől) A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló büntetlen előéletű személyek 
nyilvántartása részére küldi meg megrovás alkalmazása esetén a 3-as számú adatlapon.  
 
c) Mely esetekben, és hányas számú adatlapon teljesíti az ügyész adatszolgáltatás a büntetőeljárás 
hatálya alatt állók nyilvántartása részére? 
Azok adatait kell nyilvántartani, akivel szemben büntetőeljárás indult. 1. és 2. sorszámú adatlapon 
teljesít adatszolgáltatást. Tartalmazza: személyes adatokat, bcs megnevezését, Btk szerinti 
minősítését, vádemelés időpontját, iktatószámot, eljáró hatóságok megnevezését. 
 
d) Ha az ügyész a kényszerintézkedést megszünteti, mely nyilvántartónak, hányas számú 
adatlapon teljesítik az adatszolgáltatást? 
A kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartásának 9. számú adatlapon teljesíti az 
adatszolgáltatást. Tartalmazza: személyes adatokat, bcs. megnevezését, btk szerinti minősítését, 
kényszerintézkedés időtartamát. 
 
e) A daktiloszkópiai (ujjlenyomatvizsgálat) nyilvántartás részére hányas számú adatlappal és 
melléklettel, milyen esetben teljesít adatszolgáltatást az ügyész?A daktiloszkópia az az ujjlenyomat 
vizsgálata. 3 alapelve: a változatlanság, az ujjbegyeken található vonalak (bőrfodorszálak)  nem 
változnak, azok sérülés után is helyreállnak. Az egyediség, azaz minden embernek más és más. Az 
osztályozhatóság: a bőrfodorszálak könnyen osztályozhatóak, a nem teljesen jó minőségű 
lenyomatokat is meg tudják vizsgálni. Erre szükség van, mert az elkövetők előtt  már ismertté vált, 
hogy a daktiloszkópiai nyomok jelentősége (pl. kesztyű használat, megérintett felületek letörlése) 
Célja a bűncselekmény helyszínén hagyott tárgyakon ujj és tenyérnyomat alapján a 
személyazonosítás. Az ügyészség a daktiloszkópiai nyilvántartás részére az 1. számú adatlappal 
együtt a 3. számú mellékletben meghatározott ujjnyomatlap 2 példányának megküldésével teljesíti 
az adatszolgáltatást a szakértői nyilvántartó szerv részére. A nyilvántartás tartalmazza a személyes 
adatokat, a bűncselekmény megnevezését, elkövetésének helyét és idejét, Btk. szerinti minősítését, az 
eljáró hatóság megnevezését, az ügy iktatószámát, az ujj és tenyérnyomatot, valamint az arcképet. 
 
f) A DNS profil nyilvántartása részére mikor, milyen módon közöl adatokat az ügyész, és mit küld 
meg egyidejűleg a szakértői nyilvántartónak?A DNS vizsgálat akkor segíthet a nyomozásban, ha 
gyanúsított mindent tagad, hiszen a helyszínen összegyűjtött anyagmaradványok alapján a tettes 
könnyen beazonosítható. Az ujjlenyomathoz hasonlóan minden embernek egyedi a DNS-felépítése. 
Egyetlen hajszálból v. pici hajkorpából is megállapítható, hogy ki járt a helyszínen. A nyilvántartás 
célja, a bűncselekménnyel bármilyen okból kapcsolatba hozható személy azonosítása, a 
bűncselekmény helyszínén, vagy tárgyakon hagyott anyagmaradvány alapján. Az adatokat és a DNS 
profil meghatározására alkalmas anyagmaradványt küldi meg a szakértő a nyilvántartónak. 
Tartalmazza a személyes adatokat, nevet, állampolgárságát, a bűncselekmény megnevezését, 
elkövetés helyét és idejét, Btk. szerinti minősítését, az eljáró hatóság megnevezését, az ügy 
iktatószámát.  



IB.16. Tétel: Ügyészségen dolgozik. Mutassa be az ügyészségen vezetett iktatókönyvek 
típusait! 
 
a) Büntetőlajstrom: 
- a lajstrom: az ügyészség működése során keletkezett iratok nyilvántartására szolgáló ügykönyv-  
- a lajstromozás az érkezett beadvány, saját keletkezésű irat lajstromszámmal történő ellátása 
ügyszakonként 
- lajstromszám a feleknek, az ügy tárgyának és a lajstromba  való bejegyzésének az azonosítására 
szolgál 
- Büntetőlajstrom: (jelölése: „B”) büntetőfelügyeleti szakág ügyei kerülnek ide, azokat tartják 
nyilván. A nyomozás törvényessége feletti felügyeleti és az ügyészi nyomozással kapcsolatos 
iratokat, a bírósági szakban keletkezett váddal kapcsolatos iratokat, és a büntetés végrehajtással 
összefüggő iratokat kezelik itt.  
 
b) Törvényességi felügyeleti lajstrom: 
- jelölése: „T” A törvényességi felügyeleti szakág ügyei kerülnek ide. Óvás, figyelmeztetés, és 
felszólalás kapcsán keletkezett iratokat. 
 
c) Magánjogi felügyeleti lajstrom: 
- jelölése: „P”  Magánjogi felügyeleti szakág iratai kerülnek ide:  Azokat az iratokat tartják nyilván, 
amelyek akkor keletkeznek, ha az ügyész magánjogi tevékenységet folytat. Ez akkor lehet, ha az 
ügyész  észleli, hogy a jogosult saját maga védelmére nem képes, ezért eljárást indíthat a nevében. 
(Ilyen esetek pl.: nemzeti vagyonnal történő rendelkezés, közpénzek jogszerűtlen felhasználása, 
családi jogállás megváltoztatásával kapcsolatos ügyek, közhiteles nyt-ba bejegyzett adatokkal 
kapcsolatban) 
 
d) A MAKÖR program sajátosságai: 
- magánjogi és közjogi szakterület számítógépes bázisú ügyviteli nyilvántartási rendszer (MAKÖR). 
-a MAKÖR programban a kivezetéseket az ügyintéző ügyészek végzik, ők vezetik be a programba a 
selejtezés, levéltárba helyezés idejét is 
- kezdőirat szignálásakor kötelezően meg kell adni: az ügy típusát, a sürgősségre vonatkozó jelzést, 
érkezés megnevezését, ügy tárgyát, előadó ügyész nevét és ha van előzmény akkor az ügykapcsolatot. 
- az iratborító tartozéka a betétlap: ezen fel kell tűntetni 1-től sorszámozva a kivezetési és határidő 
nyilvántartási utasításokat. 
- a tárgyévet követő év febr.15-ig külső adathordozón kell 2 példányban az egész adatbázist menteni.  
- a számítógéppel naplózni lehet érkeztetési, iktatási adatokat, módosításokat, törléseket az 
ügyintéző azonosítójával és időponttal 
- a MAKÖR ügyviteli szabályai biztosítják az informatikai segédeszközök felhasználásával történő 
rendszeres és szervezett munkavégzést, a nyilvántartást és az ügyészi intézkedések 
ellenőrizhetőségét. 
- az ügytípusok jelölése: P - polgári jogi ügy,  T - törvényességi felügyeleti ügy, Z – az ügyészség 
egészére vonatkozóan jogi képviseletet igénylő ügyek. 
 
e) Ügyszámképzés: Az ügyszám az  ügy tárgyának és az ügykönyvbe való bejegyzésének 
azonosítására szolgál. példa: T.12/2011/1/III. 
T.    12/  2011/  1/   III. 
Ügykönyv kezdőbetűje/ügy száma/érkezés éve/utóirat sorszáma/intézkedések sorszáma (intézk. 
sorszáma: akkor van, ha egy sorszám alatt több intézkedést tesz az ügyész) 
 
 
 
 



IB. 17. Tétel: Ügyviteli alkalmazott az ügyészségen, mondja az ügyviteli folyamatot, amely 
során a a sértetti panasz eljut az ügyintéző ügyészhez! 
 
a) Iratok érkeztetése: - az érkeztetés az iktatást megelőző fázis, - rögzítik a beadvány beérkezésének 
keltét, - hivatalos munkaidőben kötelesek átvenni a beadványokat, - elismervényt köteles adni a 
iroda az átvételről a fél kérelmére, - más hatósághoz tartozó ügy esetén tájékoztatni kell a felet és a 
kérelmet áttenni, - az azonnal, sürgős jelzésű küldeménynél az átvételt óra-perc pontossággal kell 
megjelölni, - tértivevényes küldemény esetén gondoskodni kell a tértivevény visszajuttatásáról a 
feladóhoz, - postán érkezett küldeménynél ellenőrizni kell, hogy a feltüntetett példányszámban 
küldték-e a beadvány, - ha hiányos, fel kell tüntetni, - a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni 
kell, rá kell írni, hogy sérülten v. felbontva érkezett és  az átvevőnek alá kell írnia, .-  téves címzés 
esetén a küldeményt továbbítani kell a címzetthez, vagy visszaküldeni a feladónak, - készpénz, egyéb 
érték esetén feljegyzést kell készíteni pontos megjelöléssel, alá kell írni, - az üres borítékokat össze 
kell gyűjteni és 3 hónapig megőrizni,  
- a borítékot az ügyirathoz kell csatolni, ha: - a beadás időpontjához jogkövetkezmény fűződik 
                                                                      - a beküldő csak onnan azonosítható 
                                                                      - hiányosan, sérülten érkezett a küldemeny 
                                                                      - bcs, vagy szabálysértés gyanúja merül fel 
 
b) Priorálás: 
A beérkezett irattal kapcsolatban meg kell állapítani, hogy van-e már előzménye. El kell dönteni, 
hogy kezdő v. utóiratként kell-e kezelni. Ha az iraton nincs hivatkozási szám a segédkönyvekből kell 
megkeresni v. a gépi nyilvántartásból. Kezdőirat-új számot kap, utóirat-perjeles számot kap.  
 
c) Szignálás: 
A 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. Szignálás után az iratokat az ügyintéző részére való kiosztás végett 
lehetőleg még aznap, legkésőbb másnap az irodába vissza kell juttatni. Ha a szignáló szóbeli 
megbeszélést tart szükségesnek az elintézés módjára vonatkozóan, akkor az iratra rávezeti a „Ref.” 
jelzést.  
 
d) Iktatás: 
- a beadványt, az ügyészségen keletkezett iratot iktatószámmal látják el, - kitöltik az iktatókönyv 
rovatait, - történhet kézi módszerrel v. számítógépes eljárással, - soron kívül kell iktatni a „azonnal” 
és a „sürgős” jelzésű iratokat, - az iktatást minden éven 1-gyel kell kezdeni, - az iraton 
iktatóbélyegző lenyomatát kell elhelyezni (ügyészi szerv neve, székhelye, iktatás éve, hónapja, napja, 
ügykönyv sorszáma, mellékelt iratok száma) 
  
e) Segédkönyveken átvezetés: 
Az ügykönyvek mellett a kiegészítő adatok nyilvántartására és az iratkezelés megkönnyítésére 
szolgál. Rendszeresen kell vezetni. Fajtái: Ügyészségi tevékenységi napló (iratok mozgásának 
követése), Előadói könyv (ügyek elintézése), Névmutató (ügyirat keresését segíti), Idegen számok 
mutatója (idegen szerv száma szerinti kereséshez), Helymutató (iratok holléte), Határidő-
nyilvántartó könyv (határnapra történő bemutatás jelölése), Irattári sorkönyv (kisirattárba való 
kivétel és visszahelyezés időpontja) 
 
f) Ügyészi tevékenységi naplóval az ügy beadása az ügyésznek: iratok mozgásának követésére 
szolgál, az iratok ügyintézőnek való átadását és azok visszavételét ezzel a naplóval kell megoldani. 
Számítógépes program használata esetén a naplót a program számítógépes úton szolgáltatja.  
 
 



 
IB. 18. tétel: Ügyészségen dolgozik. Magyarázza el mit jelent priorálás és mi a jelentősége a 
segédkönyveknek! 
 
 
 
 
 
a) Az előzménykutatás (priorálás): 
Az ügyészségre érkező minden iratra vonatkozóan meg kell állapítani, hogy az iratot kezdő v. 
utóiratként kell-e kezelni. Az érkezett irat priorálását a segédkönyvek v. számítástechnikai program 
által kezelt nyilvántartások (névmutató, tárgymutató, idegenszámok mutatója) alapján kell elvégezni.  
 
b./ Az ügyészségi tevékenységi napló:  
Ez az ügyintéző átadókönyve, az iratok mozgásának követésére szolgál. Az ügyészségi iratoknak az 
ügyintézőnek történő átadását és azok visszavételét e naplóval kell megoldani. Számítógépes 
program használata esetén a naplót a program számítógépes úton szolgálja. Az ügyintéző köteles 
minden intézkedése után az irodának pontos, teljes és félre nem érhető utasítást adni. Ha az utasítás 
hiányzik, pontatlan v. nem világos az iroda vezetője az iratokat köteles az ügyintézőnek visszaadni.  
A segédkönyveket rendszeresen kell vezetni. A segédkönyvek fajtái: a névmutató, idegen számok 
mutatója, irattári sorkönyv, tájékoztató, határidő-nyilvántartó könyv.  
 
c.) Névmutató:  
Az egyik legfontosabb segédkönyv az ügyészségen. Az ügyiratok keresését segíti az iktatott ügyeknek 
a terhelt, szükség esetén a sértett, az alperes, a panaszos, kérelmező stb. nevének betűrendben 
történő feljegyzésével.  
 
d.) Idegen számok mutatója:  
Ez a mutató az ügyiratoknak idegen szerv ügyszáma szerinti keresését teszi lehetővé.  
 
e.) Irattári sorkönyv:  
Az irattári sorkönyv a kisirattárban elhelyezett iratok kiemelése és visszahelyezése időpontjának  és 
az iratot kikérő nevének nyilvántartására szolgál.  
 
f.) Tájékoztató,  határidő-nyilvántartó könyv:  
A tájékoztató (helymutató) az iratok hollétének megállapítására szolgál. Az iratok hollétére 
vonatkozó adatokat  naprakészen kell vezetni.  
A határidő-nyilvántartó könyv meghatározott határnapra történő bemutatás időpontjának 
nyilvántartására szolgál.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



IB. 19. Tétel: Büntető ügyszakos ügyész mellett dolgozik.  Statisztikai lapokat ismertesse! 
 
a) Statisztikai lapok a nyomozati szakban: 
- ENyÜBS (egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika) rendszert használják  
- Az ENyÜBS-ben az adatokat összevont BT (bűncselekményi és elkövetői), összevont BA 
(bűncselekményi és elkövetői), B (bűncselekményi) és T (elkövetői) adatlapokon (statisztikai 
lapokon) kell rögzíteni.  A statisztikai lapokat a nyomozóhatóságok kezdik el kitölteni. Adatlapot 
kell kiállítani minden büntetőeljárásban feltárt bcs-ről, adatlapot kell kiállítani minden elkövetőről 
és sértettről.  
 
b) Statisztikai lapok kitöltésének rendje: 
- az adatlapokat annak a nyomozóhatóságnak ill. ügyészségnek az eljárásában kell kitölteni, 
amelynél a büntetőeljárási döntés meghozatalára sor került. 
- rendőr, pénzügyőr elektronikus úton rögzíti a statisztikai adatokat 
- ügyész papíralapon tölti ki a statisztikai lapot és azt megküldi az ügyészségi statisztikusnak, aki 
azt ellenőrzi, ezt követően kerül sor az adatok hitelesítésére, melyet az ügyész az aláírásával és 
bélyegzővel hitelesít 
- elektronikus adatlap hitelesítése végrehajtott adatlezárással történik 
Adatlapot kell kitölteni, ha az alábbi büntetőeljárási döntésekre kerül sor: Pl.: - feljelentés 
elutasítása, - nyomozás részbeni mellőzése, - nyomozás felfüggesztése, - eljárás felfüggesztése, - 
nyomozás megszüntetése, - vádemelés, - vádemelés részbeni mellőzése, - vádemelés 
elhalasztása…stb. 
 
c) Felelősség a statisztikai lapok tartalmáért: Az adatszolgáltatás teljesítéséért az a személy a 
felelős, akit az adatgyűjtő az adatszolgáltatás kérdőívén aláírásra kötelezettként megjelöl. Aki a 
valóságnak nem megfelelő statisztikai adatot szolgáltat az vétséget követ el, és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető. Ez a bcs. csak szándékosan követhető el. Felelősséggel tartozik az 
iratkezelő, ill. az  ügyészségen a büntetőjogi ügyvitel kezelője a papíralapú adatlapok kiemeléséért, 
egymáshoz tartozásuk biztosításáért és továbbításukért. Felelősséggel tartozik a nyomozó hatóság 
statisztikusa és ügyintézője, ill. az ügyészségi statisztikus és az ügyész a kitöltési szabályzat 
megfelelő alkalmazásáért, az adatlapok logikai összefüggéseinek ellenőrzéséért, az egyes rovatok 
kódszótárban írtak szerinti kódolásáért.  
 
d) A büntető bíróság előtti ügyészi tevékenység megfigyelésére szolgáló statisztikai lapok: 
Minden ügyben, amelyben az ügyészség vádat emel vádképviseleti (V) és vádképviseleti pótlapot 
(VP) kell kiállítani, minden egyes vádlottra. Az adatlap végigkíséri a büntetőügyet a jogerős 
befejezéséig. Az ügyész v. az általa kijelölt személy tölti ki a vádirat ill. a nyomozati irat alapján a 
vádemeléssel egyidejűleg.  Az adatszolgáltatás pontosságáért az ügyész felel. 
V lap –: eljáró nyomozóhatóság és ügyészség adatai, vádlott azonosító száma, fiatalkorú-e?, 
bíróság elé állítás történt-e v. vádemelés, az elkövető előéleti adatai, büntetlen, büntetett, visszaeső, 
I. II. III.f. eljárás adatai 
VP lap – vádlott adatai, vád szerint büntetlen, büntetett előéletű, többszörösen visszaeső 
(ügyészség), a je. bírósági határozat szerint büntetlen, büntetett, többszörösen visszaeső (bíróság), a 
bűncselekmény kódolt formában, fő- és mellékbüntetések, intézkedések indítványa és je. ítélet 
szerinti büntetések, intézkedések. Az ügy jogerőre emelkedése után az ügyészi alkalmazott a lapokat 
köteles kiemelni és megküldeni az adatrögzítésre kijelölt szervezeti egységhez.  
 
e) Adatszolgáltatás ideje: 
Feldolgozás végett 5 naponként a területileg illetékes adatrögzítésre kijelölt szervezeti egységhez 
kell továbbítani jegyzékkel a jogerős V lapokat. A jegyzék tartalmazza az adatlapok fajtáját db-
számát ügyszám szerinti bontásban. Adatlapot akkor kell kitölteni: b.) pontban már felsorolva. 
 



IB. 20. Tétel: Ügyészségen dolgozik iktató irodában.  Tájékoztassa a felet az ügyészség 
szervezetéről, működéséről, feladatairól!  
a) Az ügyészség szervezeti felépítése: 
Az ügyészi szervezet tagozódása a bírósági szinthez igazodik.  
Legfőbb ügyészség – élén a legfőbb ügyész áll, országos hatáskörrel rendelkezik.  
Fellebbviteli Főügyészség – élén fellebbviteli főügyész áll. Ellátják azokat a feladatokat, amelyeket 
a jogszabály telepít. Nincs irányítási feladatuk. 
Megyei főügyészség →  élén a megyei főügyész áll. Részben területi irányító.   
Helyi ügyészségek →  élén a kerületi/helyi vezető ügyész áll. Alsóbb szintű feladatokat lát el. 
Korábban külön hierarchiát jelentettek a 2012. jan. 1-jével megszüntetett Katonai Ügyészségek. A 
katonai ügyészek betagozódtak az ügyészi szervezetbe és a katonai büntető-eljárásra tartozó ügyek 
mellett más ügyek felderítésében, nyomozásában, vádképviseletében is részt vesznek. 
 
b) Alárendeltség: 
- az ügyészek a legfőbb ügyésznek alárendelten működnek, számukra utasítást csak a legfőbb ügyész 
és a felettes ügyész adhat.  
- az ügyészség szervezetét és működését a legfőbb ügyész utasítással szabályozza. 
- valamennyi ügyészt a legfőbb ügyész nevezi ki, és ő gyakorolja a munkáltatói jogkört is felettük 
- az ügyész jogait és kötelezettségeit csak törvény állapíthatja meg.  
 
c) Büntetőfelügyeleti szakág 
Három alapvető tevékenységet lát el. 
1. Nyomozás  törvényessége feletti felügyelet, ügyészi nyomozás:  A nyomozó szervek által tett 
intézkedéseket felül vizsgálhatja, nyomozó szerveket nyomozási cselekmény elvégzésére utasíthatja. 
Feljelentés kiegészítést, nyomozást, pótnyomozást rendelhet el, és ezek elvégzésére a hatóságokat 
utasíthatja.  Őrizetbe vétel törvényességét vizsgálja.  
2. Részt vesz a bírósági eljárásban: Büntetőügyben képviseli a vádat, vádat emelhet, vádat 
elejthet, módosíthat, indítványt tehet. A büntetőügy iratait magához kérheti megvizsgálás végett. 
3. Felügyeli a büntetés-végrehajtással kapcsolatos büntetések, intézkedések, 
kényszerintézkedések végrehajtásának törvényességét: Ellenőrzi a BV intézetekben, nyomozó 
hatóságoknál az őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás, kényszergyógykezelés…stb intézkedések 
törvényességét.  Fogvatartottakkal kapcsolatos bánásmódot ellenőrzi.  
 
d)Törvényességi felügyeleti szakág: 
Az ügyészségnek a büntetőjogon kívül közérdekű feladat- és hatáskörei is vannak, ezekről külön 
jogszabály rendelkezik. Az ügyész ezeket a feladatköreit a törvénysértés kiküszöbölése érdekében 
látja el.  
- az ügyész hivatalból vizsgálatot folyathat, ha tudomására jutott olyan adat vagy más körülmény, 
amely súlyos törvénysértésre, mulasztásra v. törvénysértő állapotra utal.  
- külön törvényi felhatalmazás alapján önkormányzatoktól, köztestületektől adatok rendelkezésre 
bocsátását kérheti, felvilágosítást kérhet. A megkeresett szerv köteles az ügyészi felkérésnek eleget 
tenni. 
 
 e) Magánjogi felügyeleti szakág: Az ügyész jogszabályi keretek között részt vesz a polgári peres és 
nemperes eljárásban. Elbírálja a magánjogi tárgyú és egyéb kérelmeket, felügyeleti kérelmeket, 
teljesíti a megkereséseket. Meghívás alapján részt vesz a törvényszék, ítélőtábla és  Kúria 
kollégiumainak ülésén. Ha a jogosult bármely okból nem képes jogainak védelmére, az ügyész peres, 
vagy nem peres eljárást indíthat.  Ezen szakág egyik fontos területe a non-profit szervezetek 
(egyesületek, alapítványok) nyilvántartásba vételi eljárásban való részvétele, a szervezetek 
működése, törvényességének helyreállítása érdekében kereset benyújtása. A kereset benyújtása előtt 
ügyészi intézkedéssel (óvás, felszólalás, figyelmeztetés, jelzés) meg kell kísérelni a törvénysértés 
orvoslását.  



IB. 21. Tétel: Ön ügyészségen jogi asszisztens, tájékoztassa az ügyfelet az ügyfélfogadásról! 
 
 
 
 
a) Az ügyfélfogadás célja: 
- Az ügyfél panasszal, kérelemmel, bejelentéssel tudjon fordulni az adott szervhez. 
- A felek eligazítása céljából a bejáratnál tájékoztatót táblát kell kifüggeszteni  
- Ha a fél által előterjesztett kérelem nem tartozik az ügyészség hatáskörébe, közölni kell, h.  annak 
elintézésére mely szerv jogosult.     
 
b) Az ügyfél meghallgatása, jegyzőkönyv felvételének lehetséges esetei: 
- Ügyészi intézkedést igénylő esetekben a bejelentésről, 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. 
 
c) Az elintézés módjai: 
- Az ügyészség csak a jogszabályokban számára biztosított körben járhat el. 
- védi az Alaptörvényben és más jogszabályokban biztosított jogokat; 
- a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott ügyekben nyomoz 
- a bírósági eljárásokban a vádat képviseli; 
- a büntetés-végrehajtás törvényessége felett felügyeletet gyakorol; 
- közreműködik abban, hogy a bírósági eljárásban a törvényeket helyesen alkalmazzák 
- elősegíti, hogy a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák 
 
d) 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, intézkedésekre és más ügyekben az érdemi döntés 
közlésének tényére terjed ki. 
- Az előadók nevét közölni nem szabad 
 
e) 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. 
  
f) Gyűjtőszekrény: 
Valamennyi ügyészi szervnél a beadványok részére gyűjtőszekrényt kell elhelyezni, ezen fel kell 
tüntetni a naponta történő kiürítések időpontját. Nagy forgalmú ügyészségeken naponta kétszer 
(reggel-kora du.) más ügyészségeken naponta egyszer (reggel) közvetlenül munkakezdés után ki kell 
üríteni a szekrényt.  
 
 
 
 
 
                                   
 
 


