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1. Ön ügyvédi irodában dolgozik. A megjelenő ügyfél az államot 
kívánja perelni. Az ügyvéd kérésére az ügyfelet világosítsa fel az 
állam fogalmáról! 
 
Információtartalom vázlata 
 
- Az állam fogalma 
- Az államterület 
- Az állam népessége 
- A főhatalom 
- Az állam szuverenitása 
 
 
Az 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 – sok más jellemzője mellett – olyan intézmények (parlament, kormány, államfő, 
alkotmánybíróság, önkormányzatok, bíróság, ügyészség stb.) rendszere, amelyek fő 
sajátossága, hogy működésük során közhatalmat gyakorolnak. 
Az állam a politikai rendszer elemeként – a demokratikus társadalmakban az emberek (a 
választók) által ellenőrzötten – közhatalom birtokában szervezi a társadalom életét, amelynek 
keretében főbb funkciókat lát el: 

 megalkotja a társadalmi együttélés alapvető jogi szabályait és gondoskodik azok 
betartatásáról, 
 társadalmi, gazdasági programokat dolgoz ki az emberek életkörülményeinek 
alakítására (gazdaságpolitikai, egészségügyi, közművelődési stb. politika meghatározása és 
végrehajtásának szervezése), 
 összegyűjti a jövedelemmel, vagyonnal rendelkezőktől a társadalmi közös 
szükségletek kielégítéséhez szükséges pénzt (adóztatási jog), és ebből gondoskodik a 
közszolgáltatások megszervezéséről (iskolák, kórházak, közutak, szociális intézmények stb. 
létesítése, működtetése és támogatása), 
 ellátja a közbiztonsági és honvédelmi feladatokat, 
 együttműködik más államokkal a közös feladatok megoldásában (külpolitika). 

A demokratikus politikai rendszerekben az állam a jogszabályok által meghatározott keretek 
között, az alkotmányos rendnek megfelelően működik (jogállam). Ez azt jelenti, hogy az 
állampolgárok által megválasztott parlament, önkormányzatok, államfő és az általuk 
létrehozott állami szervek (pl. kormány, minisztériumok, polgármesteri hivatalok, rendőrség) 
kötelesek a hatályos alkotmány, a törvények és az egyéb jogszabályok rendelkezéseit, azok 
szellemét, működésük során betartani, valamint kötelesek biztosítani az emberi és 
állampolgári jogok érvényesülését. Az állam felépítésére, működésére vonatkozó alapvető 
szabályokat – általában – az alkotmánytörvény, illetve az alkotmányos szabályok 
tartalmazzák. 

Az államterület:  



 
Az államterület azt a térséget jelenti, amelyen az állam főhatalma, szuverenitása érvényesül. 
Az államterület az állam létének természetes feltétele, ugyanis terület nélkül állam nem 
létezhet. Az állam területi főhatalma mindenkire kiterjed, aki az állam területén tartózkodik, 
tehát a külföldiekre, hontalanokra is.  
 
- szárazföldi terület 
 
Általában összefüggő terület, de állhat szigetekből is, vagy a területek közé ékelődhet egy 
másik állam is. Ide tartozik még az ún. „úszó” és a „repülő” államterület az állam lobogóját 
vagy felségjelét viselő hajók, és repülők.  
 
- vízi terület 
 
Az állam vízi területéhez tartoznak a belvizek (folyók, tavak, csatornák) és a tenger bizonyos 
részei.  
 
A nemzetközi jog szerint minden parti államot megillet a parti tenger, illetve a csatlakozó 
övezet felügyelete, és hasznosításának joga. Az államok a saját területükön szabadon 
halászhatnak, a talajból kitermelhetik az ásványkincseket. A tengeri határ általában a 
szárazföldi határ meghosszabbítása.  
A parti tenger a tengernek a szárazföldi terület melletti része, amely teljesen a parti állam 
szuverenitása alatt áll. Szélessége maximum 12 tengeri mérföld az alapvonaltól számítva.  
A parti tengeren túli részeken (csatlakozó övezet, kontinentális talapzat) a parti állam még 
bizonyos mértékű szuverenitást gyakorolhat (tenger alatti nyersanyagok kiaknázása). 
Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye szerint ugyanis egy tengerparttal rendelkező országot 200 
tengeri mérföldes rész (kb. 370 kilométer) kizárólagos gazdasági övezetként illeti meg.  
 
Ugyanakkor, ha egy ország bizonyítani tudja, hogy kontinentális talapzata túlnyúlik ezen a 
távolságon, úgy maximum 350 tengeri mérföldes (650 kilométeres) szélességben formálhat 
igényt a tengerfenék kiaknázására. Ehhez bizonyítania kell az ENSZ-bizottság előtt, hogy a 
tengerfenék szárazföldi területének természetes meghosszabbodása. 
 
Folyami határok esetében, ha a határfolyó hajózható, a határ rendszerint nem a meder 
közepén, hanem a folyó sodorvonalán szokott húzódni, azaz azon a vonalon, ahol a meder a 
legmélyebb, és ez a vonal esetenként hol az egyik, hol a másik parthoz van közelebb. A hajók 
ugyanis általában a meder legmélyebb vonulata fölött szoktak haladni, ennek különösen 
alacsony vízállás esetén van jelentősége, mivel a határ ezt a hajózható részt osztja ketté. Nem 
hajózható folyó esetén a határ rendszerint a folyó középvonalán van, de ez alól kivételek is 
lehetségesek.  
 
 
- légi terület 
 
Az államokat teljes szuverenitás illeti meg a felettük levő légitérben, kivéve az ezzel 
ellentétes nemzetközi szerződéseket. 
Az államterület addig a magasságig terjed, amíg a levegő felhajtó erejével közlekedő 
repülőgépek haladni tudnak. E magasság felett a járműnek már el kell érnie az első kozmikus 
sebességet (7,9 km/s) a fent maradáshoz. Ezt a vonalat Haley amerikai tudós 83 km 
magasságban jelölte meg, és a magyar származású amerikai tudósról, Kármán Tódorról 



Kármán-vonalnak nevezte el. Az államok ma már maguk határozzák meg, hogy biztonsági 
érdekeiknek megfelelően milyen magasságig kívánnak felségjogot gyakorolni. Az államok 
többsége ezt a magasságot kerekítéssel 80-100 km-ben állapítja meg. 
A Kármán vonal feletti terület a világűr, a világ olyan térsége, amely nem áll területi felségjog 
alatt. Ennek megfelelően a Holdra és a a naprendszer más égitesteire nem érvényesíthetők 
területi igények. A Hold kutatása és felhasználása az egész emberiség javát szolgálja. 
 
- speciális államterület 
 
Speciális államterületnek tekinthetjük a repülő államterületeket (repülő), az úszó 
államterületeket (hajók), a diplomáciai épületeket (követségek) és a sarkvidéki 
kutatóállomásokat. A repülő államterületek azonosítható módon sorszámozva vannak, hajók 
esetén az a döntő, hogy melyik állam zászlója alatt hajóznak.  
Az államterület változhat hódítás, területelcsatolás, uratlan terület elfoglalása, természeti 
események hatására. 
 
 
Az állam népessége: 
 
 
Az állam főhatalma elvileg mindenkire kiterjed, aki az állam területén tartózkodik. 
Ebbe a tágabb értelemben vett népesség fogalmába beletartoznak: 
 az állampolgárok, 
 az állam területén tartózkodó külföldiek, 
 az állam területén tartózkodó hontalanok (hontalan az a személy, akit egyetlen állam 

sem tekint polgárának. 
 
Ugyanakkor az állam és polgárai között különleges jogviszony áll fenn, mégpedig a 
tartózkodási helytől függetlenül. Ez az ún. államjogi értelemben vett lakosság, mely utóbbira 
vonatkozik az állam személyi felségjoga. 
Az állampolgárság, mint jogintézmény a természetes személyeknek egy bizonyos államhoz 
fűződő, elsősorban jogi kapcsolatát testesíti meg, de nem mentes érzelmi mozzanatoktól sem. 
Az állampolgársági státus ugyanakkor az Alaptörvény (Alkotmány) és más jogszabályok által 
garantált jogok és kötelezettségek teljességét jelenti az érintett számára. 
Bár az állampolgársági jog megalkotása az állami szuverenitás egyik markáns kifejeződése, 
az államok belső jogalkotásuk mellett a nemzetközi szerződések rendelkezéseit (ajánlásait) is 
figyelembe veszik. 
 
 
Az állampolgárság keletkezésénél két fő szabályozási elvet ismerünk. ezek: 
 
 Ius sanguinis (vér szerinti leszármazás) elve 

 
Az állampolgárság keletkezése Európában hagyományosan a leszármazás, a „ius 
sanguinis” elve alapján történik. Ez a természetes személy oldaláról biztosítja az 
állampolgárság átöröklésének lehetőségét, vagyis azt a jogot, hogy a gyermek a születés 
tényével automatikusan, ex lege (a törvény erejénél fogva) felmenője állampolgárságát 
szerezze meg. A ius sanguinis elve alapján a megszületett gyermek a belső jog szerint 
születési helyétől függetlenül alanyi jogon lesz állampolgár. Tilos az állampolgárok között 



a keletkezés, illetve a megszerzés jogcíme alapján különbséget tenni. A leszármazás 
elvéből következően minden gyermek alanyi joga szülei állampolgárságának megszerzése. 

       Európában a múltban az általános szabály hagyományosan az volt, hogy a házasságban 
született gyermek a ius sangunis elve alapján apja állampolgárságát szerzi meg (ius 
sangunis a patre). A gyermek anyja jogán a régmúltban csak akkor szerzett 
állampolgárságot (ius sangunis a matre), ha házasságon kívül született. 
A hatályos magyar állampolgársági törvényben a vér szerinti leszármazás elve korlátok 
nélkül érvényesül (vagyis nincs különbség a  ius sangunis a patre és a ius sangunis a matre 
elve alapján). Tehát, ha a gyermek születésekor akár csak az egyik szülője megyar 
állampolgár a megszületett gyermek magyar állampolgár lesz 
 Ius soli (terület szerinti leszármazás) elve 

A leszármazás elvével szemben főként az angolszász területeken illetve a tengerentúlon 
(USA, Kanada, Ausztrália) kialakult az állampolgárság megszerzésének egy másik, az állam 
területén történő születés tényéhez kötött rendszere. A „ius soli” elve szerint a megszületett 
gyermek felmenői állampolgárságától függetlenül a születés helye szerinti állam 
állampolgárságát szerzi meg. E, már visszaszorulóban levő szabályozás mögött az ún. 
befogadó államok bevándorlási politikája állt. 
 
A magyar állampolgársági jog a leszármazás során főszabályként a ius sanguinis (vér szerinti 
leszármazás) elvét követi. A ius soli (a terület szerinti leszármazás) elve csak kisegítő 
jelleggel kivételesen érvényesül. 

 
Így például az ismeretlen szülőktől származó, Magyarországon talált gyermeket (ellenkező 
bizonyításig) magyar állampolgárnak kell tekinteni. 
 
A főhatalom: 
 
A szuverenitásnak nincs egységesen elfogadott fogalma. Fordítása: főhatalom, teljhatalom. 
Több tudomány használja, és mindegyik más nézőpontból közelíti meg. Új keletű a kifejezés, 
de maga a szuverenitás mindig létezett, amióta állam létezik. 
A főhatalom szuverén hatalmat jelent, azaz az állam területén lévő minden hatalom ennek van 
alárendelve. Parancsolást is jelent, aminek a hatalom alattiak engedelmességgel tartoznak és 
ennek érdekében megengedett a kényszer is.  
A szuverenitás olyan személyhez vagy testülethez tartozik, aki a társadalomban egyedül 
rendelkezik jogalkotó hatalommal, és akinek a parancsait rendszeresen követik anélkül, hogy 
ő engedelmeskedne más parancsainak.  
A demokratikus állami főhatalomnak korlátozhatónak és korlátozottnak kell lennie.  
Az állam főhatalma az állam területén: teljes és kizárólagos hatalmat gyakorol. 
 
Az állam szuverenitása: 
A szuverenitás az államhatalom gyakorlásának kérdése „kit illet a főhatalom?” 
A szuverenitásnak nincs egységesen elfogadott fogalma. Fordítása: főhatalom, teljhatalom. 
Több tudomány használja, és mindegyik más nézőpontból közelíti meg. Új keletű a kifejezés, 
de maga a szuverenitás mindig létezett, amióta állam létezik. 
A főhatalom szuverén hatalmat jelent, azaz az állam területén lévő minden hatalom ennek van 
alárendelve. Parancsolást is jelent, aminek a hatalom alattiak engedelmességgel tartoznak és 
ennek érdekében megengedett a kényszer is. A demokratikus állami főhatalomnak 
korlátozhatónak és korlátozottnak kell lennie.  



 
A népszuverenitás fogalmát Rousseau dolgozta ki a Társadalmi szerződés c. művében. A 
modern alkotmányok a népszuverenitás elvét fogadják el. A népszuverenitás szerint minden 
hatalom birtokosa a nép, amely hatalmát ritkábban közvetlenül gyakorolja, (pl. népszavazások 
útján), jellemzően közvetve, választott tisztségviselői útján (országgyűlési, önkormányzati 
képviselők) gyakorolja. 
A szuverenitásnak kétféle típusa van: belső és külső szuverenitás. 
 
 Belső szuverenitás: az alkotmány és más jogszabályok meghozatalának és közhatalmi 
kikényszerítésének lehetősége, 
 
 Külső szuverenitás: az állam más államokkal azonos jogú alanya a nemzetközi jognak, 
döntéseit külső kontroll nélkül hozza meg (tehát a múltban egy gyarmat nem minősült 
államnak). A külső szuverenitás a nemzetközi közjog szabályozási területe. 



 
2. Ön egy államigazgatási szerv ügyintézője. Az ügyfélszolgálaton 
megjelenő ügyfelet tájékoztassa az állam szerkezetéről! 
 
Információtartalom vázlata 
- Az államszerkezet fogalma 
- Centralizáció, decentralizáció 
- Unitárius állam 
- Föderatív állam 
- Konföderáció 
 
Az államszerkezet fogalma  
 
Az államforma nem más, mint az államhatalom gyakorlásának a módja. Szervezetek, 
intézmények és kormányzási módszerek bonyolult rendszere, melyen belül az egyes szervek 
sajátos együtthatása az állam fő funkcióinak ellátását eredményezi. Az államforma 
világnézeti-politikai szempontú felosztásának alapja, az államforma egészének az a 
tulajdonsága, hogy képes-e és milyen mértékben képes biztosítani az állampolgárok számára 
az államügyek intézésében való közvetlen vagy közvetett részvételt, és az állami tevékenység 
irányának meghatározását. A lakossággal fennálló kapcsolat mértéke és minősége az adott 
kormányforma demokratizmusának fokmérője.  
 
Az államforma két összetevője a kormányforma és az államszerkezet. 
 
Az államforma összetevői:  
 
 Kormányforma 
A legfelsőbb állami szervek rendszere, azok egymáshoz és a lakossághoz való viszonya. A 
kormányforma lehet monarchia és köztársaság. Machiavelli is ezt a két alapvető formát 
különböztette meg.  
A monarchia lehet (abszolút, alkotmányos, parlamentáris). 
A monarchiában az államfő tisztségét egy természetes személy (császár, király, cár) 
életfogytiglan tölti be. Eredetileg az egyeduralom egyik változataként jelent meg (abszolút 
monarchia), majd az alkotmányos monarchia, később a parlamentáris monarchia vált a 
jellemzővé.  
A köztársaság lehet (parlamentáris, prezidenciális) 
A köztársaság politikai berendezésként a monarchia ellentétét, annak tagadását, több személy 
uralmát jelenti. Létezett már az ókori rabszolgatartó államokban, majd a feudalizmus 
kereskedővárosaiban, az újkorban parlamentáris vagy prezidenciális formában, aszerint, hogy 
a kormány a parlamentnek felelős vagy az elnök vezeti a kormányt. A prezidenciális 
formában a köztársasági elnök erős jogosítványokkal rendelkezik. 
 
 Államszerkezet 
 
Államszerkezet: Magában foglalja az állam, mint egész és részei közötti viszonyok 
rendszerét, valamint az állam területi struktúráját, az állam adminisztratív és területi 
egységekre való belső tagozódását. 



 
Centralizáció, decentralizáció 
 
Az államszerkezet fontos jellemzője: centralizáltság, decentralizáltság, ez mutatja, hogy az 
egyes részek milyen fokú önállósággal rendelkeznek. Magyary Zoltán nevéhez fűződik 
többek közt a közigazgatás főbb szervezési elveinek meghatározása: 
  
● centralizáció: az állami döntési jogosítványok a központi államigazgatási szerveknél 
összpontosulnak; a területi és helyi szervek a központi államigazgatási szervekkel 
hierarchikus alá-fölérendeltségi viszonyban állnak; 
 
● decentralizáció: a feladat- és hatáskörök, a döntési jogosítványok megoszlanak a központi 
szervek és a területi/helyi közigazgatási szervek között. Ebben az esetben a feladat- és 
hatáskörök egy része a helyi önkormányzati szervekhez kerül. 
 
Az államokat szerkezetileg ötféleképpen csoportosíthatjuk: 
 
- Unitárius állam 
- Föderáció 
- Konföderáció 
- Perszonálunió 
- Reálunió 
 
 Unitárius állam 
Az állam területi egységei nem rendelkeznek a szuverenitás részjogosítványaival  
(pl. Magyarország, Franciaország) Például Magyarországon a megyék nem rendelkeznek 
szuverenitással. 
 
Föderáció (szövetségi állam) 
 
A föderáció vagy federáció a latin foedus szóból ered, egyezményt, megállapodást, társulást 
jelent, aminek keretében községek, községcsoportok, illetve államok kölcsönösen és az 
egyenlőség alapján elkötelezik magukat egymásnak egy vagy több meghatározott cél 
érdekében, s annak végrehajtása kizárólagosan a szövetség képviselőire hárul.  
A föderáció több-kevesebb önállósággal rendelkező tagállamokat foglal egységbe, a 
szuverenitás megoszlik a szövetségi állam és a tagállamok között.Egy állam 
berendezkedésében ez azt jelenti, hogy az állam részei (elnevezésük pl tagállam, vagy 
tartomány) egyenlőek és bizonyos fokig önállóak egymástól, (pl. saját törvényhozással 
rendelkezhetnek) azonban ezek fölött áll egy központi (szövetségi) kormány is, mely az 
egészet összefogja és szabályozza. De a társulási megállapodásban az egyes tagállamok 
bizonyos területeken a szabályozás jogát fenntarthatják maguknak. Bajorország például azzal 
a feltétellel csatlakozott Németországhoz (a korábbi NSZK-hoz), hogy használhatja saját 
zászlaját, s hatályban tarthatja a többi tagállaménál szigorúbb sörtisztasági törvényét. Vagy 
például a föderáció elvén álló USA-ban a halálbüntetés megengedhetősége kérdésében az 
egyes tagállamok jogalkotása eltérhet egymástól, de az egyes tagállamok nem folytathatnak 
önálló külpolitikát, mert a szövetségi állam a nemzetközi jogban egy jogalanynak számít. 
Ebben a típusban a tagok kapcsolata szoros, s a tagállami és össz-szövetségi hatáskörök az 
utóbbi dominanciájával vannak meghatározva.  

A föderáció kialakulásának jellemző okai: 



 történelmi okokból (pl. a német egység kialakulási folyamata), 
 a nagy kiterjedésű államoknál szükségessé válhatott az egyes területrészeknek 

biztosított bizonyos fokú önállóság pl. USA, Ausztrália, Kanada, India), 
 vagy olyan. akár kisebb területű államoknál fordul elő, ahol különböző faji, nyelvi 

nemzeti vagy vallási kisebbségek élnek (pl. Svájc a sajátos kanton rendszerével, vagy 
Belgium a francia és a flamand népesség megoszlásával). 

Konföderáció (államszövetség)  
 
 A konföderáció az egyes államok közötti kapcsolat lazább formája. 
A konföderáció szuverén államok vagy közösségek olyan csoportja melyet egy szerződés 
hoz létre, de később gyakran közös alkotmányt fogadnak el az államok. Általában 
valamilyen kritikus kérdés megoldására jön létre, mint honvédelem, külügy, 
külkereskedelem, közös fizetőeszköz, ami közös kormányzást kíván minden tag számára. 
Mai politikai értelemben csak független államoknak egy állandó, másokkal szembeni közös 
fellépésre szolgáló szövetsége. A konföderáció több állam által létrehozott olyan tartós 
kapcsolat, amely során a tagállamok megtartják teljes szuverenitásukat. Állandó jellegű 
egyeztető szervet alakítanak ki, amelyben az egyhangú döntés elvét alkalmazva jutnak közös 
érvényre az érdekek. Ezen szerv összetételét a tagállamok határozzák meg, és képviselőket 
delegálnak.  

A konföderáció központi szerveinek döntései csak akkor kötelezik a tagállamokat, ha azokat 
saját döntéshozatalra jogosult szerveik is jóváhagyják. 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, vagy ilyen volt a Napóleon által létre hozott Rajnai-Szövetség). 
A konföderációnál a kapcsolat néha csak jelképes, az államtestek megőrzik nemzetközi 
jogalanyiságukat. Ilyen típusú pl. a korábban „Brit” jelzővel ellátott Nemzetközösség, ahol az 
összekötő kapocs a nyelv és az államfő (király, királynő) személye. 
A történelem tapasztalatai szerint a konföderáció a föderációnál kevésbé tartós forma. 

 
 Perszonálunió: lényege, hogy a tagállamok egy közös államfő kapcsolja össze. 
Lényege, hogy a tagállamokat egy közös államfő kapcsolja össze. Mivel az államok 
megtartják önállóságukat, a perszonáluniónak nincs közös neve, ezért gyakran a nagyobbik 
ország nevén emlegetik (például a Jagellók korában létrejött lengyel–litván perszonáluniót 
inkább Lengyelországnak hívták.) Általában úgy jön létre, hogy egy ország uralkodóját egy 
másik ország erre feljogosított szervezetei szintén uralkodójuknak választják. (A dinasztikus 
típusú trónutódlásnál ez nemigen jöhet szóba). Mivel az államok önállósága fennmarad, a 
közös államfő (uralkodó) örökös nélküli halála után a perszonálunió általában megszűnik. 
Történelmi példa a perszonálunióra a Magyar Királyság és Horvátország között 1102-től 
egészen 1918-ig fennálló kapcsolat és I.(Nagy) Lajos magyar király és lengyel király idején 
1370-től Magyarország és Lengyelország közötti perszonálunió. Nagy Lajos tizenkét éven át 
viselte Lengyelország koronáját. Erre a Károly Róbert és Kázmér által kötött 1339-es 
trónörökösödési szerződés hatalmazta fel, amely Kázmér fiúutód nélkül bekövetkező halála 
esetére a magyar király egyik fiára hagyományozta a lengyel trónt. 
 Reálunió: a perszonálunió továbbfejlesztett alakja, ahol már nem csak az államfő 
közös, hanem közös állami szervek is létrejöttek a közös ügyek vitelére.  
Ilyennek tekinthető az 1867és 1918 között fennállt Osztrák-Magyar Monarchia. Ennek két 
fele a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság volt, melyek a közös uralkodó és a közös 
ügyként igazgatott külügy és hadügy által összekapcsolt önálló államok voltak. A Monarchia 
létének az I. világháborús katonai vereség és a nemzetiségi mozgalmak felerősödése vetett 
véget. 



 
 
3. 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!  
 
Információtartalom vázlata 
 
- Az érkeztetés 
- A lajstromozás folyamata 
- A szignálás lehetőségei 
- A soron kívüli eljárás esetei 

 
 

Érkeztetés 
 

A Fővárosi Törvényszék (Fővárosi Bíróság) Polgári Kezelőirodája a legterjedelmesebb 
munkaszervezeti egység. A kezelőiroda végzi a polgári ügyszak ügyiratainak érkeztetését, az 
új ügyek bevezetését a lajstromba, az akták és egyéb beadványok, iratok kezelését, ügyfél 
tájékoztatás- és iratbetekintést, iratmozgatást, bírói tanácsok kiszolgálását, továbbítást (elnöki 
iroda, postázó, hirdetményi kézbesítés,…). 
 
Az ügyféltől a beadványt a felvilágosításra megállapított időben az irodavezető vagy 
megbízott munkatársa veszi át. A felvilágosítási időn kívül az ügyfél beadványait a bíróság 
bejáratánál elhelyezett, zárt gyűjtőszekrényben helyezheti el, amelyet a hivatali munkaidő 
végén minden nap – szükség esetén naponta akár többször is – ki kell üríteni. 
A postán vagy hivatali kézbesítővel érkezett iratot munkaidőben az a bíróság elnöke által 
kijelölt személy veszi át, akinek a feladata a gyűjtőszekrény kiürítése. 
 
Sérült iraton annak tényét mind az átvételi elismervényen, mint a borítékon megjelölik. A 
postán érkezett sérült iratról jegyzőkönyv készül, azt pedig a küldeményhez csatolják. 
 
Átvevő az átvétel tényét olvasható aláírásával, az átvétel dátumával ismeri el, az „azonnal”, 
„sürgős” jelzésűeken átvétel idejét óra-perc pontossággal jelöli meg a kézbesítő okmányon és 
a borítékon is. 
 
A bírósághoz érkezett iraton – annak minden példányán és mellékletén, az irat felzetén vagy 
első oldalán, elektronikus irat kinyomtatott példányán – az iroda az érkezés napján 
bélyegzővel feltünteti a bíróságot, ügyszámot, érkezés dátumát, megjelöli a példányok és 
mellékletek számát, a csatolt pénz értékét, nemét. Az adatokat a lajstromvezető az irat első 
példányán aláírja. 
Ha a beadvány határidőhöz kötött eljárási cselekményt (pl. fellebbezést) tartalmaz, az iroda a 
levélborítékot is csatolja a beadványhoz. 
 
 



Összefoglalva: 
- hivatali időn belül: az irodavezető, vagy megbízottja veszi át személyesen az ügyféltől 
- félfogadáson kívül: bírósági gyűjtőláda az épület bejáratánál elhelyezve 
- postán vagy kézbesítővel: a bíróság elnöke által kijelölt személy veszi át 
- Megkülönböztető jelzés: feltüntetni az iraton (pl.: „sürgős”, „azonnal”)  
- Beadvány felzetén v. elismervényre érkeztető bélyegző: azon fel kell tüntetni az 

átvétel idejét, lajstromszámot, a beadott példányszámot + a mellékleteket 
 

 
A lajstromozás folyamata 

 
A bíróságon nincs iktatás, csak lajstromozás. A lajstromozás az érkeztetett beadvány, illetve a 
saját keletkeztetésű irat ügyszámmal (lajstromszámmal) történő ellátása, ügyszakonként 
(ügycsoportonként) elkülönítve. 
A kezelőiroda a bíróságra érkezett minden beadványt, iratot bejegyez a lajstromba. Az iroda 
ügyszakonként általában egy lajstromot vezet. A lajstrom az iratokról ügyszakonként 
(ügycsoportonként) elektronikus úton vezetett nyilvántartás (BIIR rendszer). A lajstrom 
elektronikus úton történő vezetéséhez a programot az OBH bocsátja a bíróságok 
rendelkezésére. 
A lajstrombavételt rögzíti az iroda az elektronikus BIIR rendszerben. Ennek alapján 
iratborítékot tölt ki. Feltünteti rajta az ügyszámot (alul, felül), fogadó bíróság nevét, a felek 
nevét, az ügy tárgyát, mellékletek számát (meghatalmazást), belső értesítő rész oldalon kitölti 
a perben résztvevők adatait. Az aktában az iratokat emelkedő sorszám szerint kell sorba 
rendezni. Amennyiben a bíróság az ügyet felterjeszti (vagy szakértőnek kiadja) pótborítékot 
kell készíteni, melyen minden, az eredeti iratborítékon szereplő adatot fel kell tüntetni.  
Az érkezett beadvány, saját keltezésű irat lajstromszámmal való ellátása ügyszakonként 
(ügycsoportonként) elkülönítve. 
 
Ügycsoportok jelei: büntető (B), polgári (P), munkaügyi (M), közigazgatási (K), cégeljárási 
(Cg) gazdasági (G), végrehajtás (Vh), peren kívüli (Pk) 
 
Ügyszám keletkeztetése:  
Az ügy száma a tanácsot jelző szám után az ügycsoport betűjele, a lajstromszám törve az 
érkezési év számával (pl. 12.P.345/2010.) Az ügy kezdőirata mindig a /1-es (pl. 
12.P..345/2010/1.), minden ezt követő irat eggyel magasabb sorszámot kap (a másodfokú 
eljárásban az 1-es kezdőirat általában a felterjesztő lap). 
 
12.P.345/2010/1. 
 
 12. a bírói tanácsot jelző szám (melyik bíró tárgyalja) 
 P. az ügycsoport betűjele (tehát ez polgári ügy) 
 345 a lajstromszám (abban az évben hányadik ügy volt) 
 /2010 érkezési év száma (melyik évben indult az ügy, mikor volt a kezdő irat) 
 /1 (tehát ez az ügy kezdő irata pl. új kereset) 

A beadványok érkeztetése után a beérkezett, lajstromozott irat alapján megállapítják, van-e 
előzmény: 
Kezdőirat: minden olyan irat, aminek nincs előzménye a bíróságon (mindig 1-es sorszámot 
kap)  
Utóirat: minden olyan irat, amely már megindult ügyben érkezik, ha az nem kezdőirat (száma 
az előzőétől eggyel magasabb) 



A bírósági megbízott dolgozók a lajstromban az egyes ügyek legszükségesebb információit 
találják meg a lajstromszám megadása után: a felek neve, képviselőik, a per tárgya, értéke, a 
tárgyalás vagy nyilvántartás határnapja, iratok holléte, az ügy befejezésének ideje, módja, az 
ügyben keletkezett iratok érkezésének sorrendjét időrendben,… 
 
A szignálás lehetőségei 
 
A kezdőiratot az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a lajstromba történő bejegyzés 
napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja az 
ügyelosztási rend alapján az ügyelosztásra jogosult vezetőnek.  
Eljáró bíró, tanács kijelölése: a tárgyévben érvényes, bíróságon is kifüggesztett ügyelosztási 
rendnek megfelelően az ügy iratborítékán az ügyelosztásra jogosult vezető aláírásával kell 
feltüntetni. 
Szignálást követően az iratot be kell mutatni a kijelölt bírónak. Bíró 30 napon belül 
megvizsgálja, kell-e előzetes intézkedés, amennyiben nem, úgy kitűzi a tárgyalás napját és 
idézi a feleket.  
Folyamatban lévő az ügy: határidőt nyilvántartásba veteti a bíró az irodával (tárgyalás, vagy 
visszaérkezés rögzíttetése a BIIR programban) 
Befejezett az ügy: sokszorosítás után továbbítás a feleknek, döntés illetékekről, irattárba 
helyezés. 
 
A soron kívüli eljárás esetei 
 
Az ügy soron kívüli intézése alapulhat: 
 
 jogszabályi rendelkezésen 
 OBH elnökének határozatán 
 bíróság elnökének rendelkezésén 

 
A soronkívüliség az ügynek a rendes ügymenetből történő kivételét jelenti. Az ilyen ügyben 
minden intézkedést haladéktalanul kell megtenni, mely a bírósági eljárás egész tartamára 
irányadó.  
A bíróság elnöke az ügyfél kérelmére írásban elrendelheti. Külön kérelem nélkül is 
elrendelheti a soron kívüli intézkedést, ha: 
-  ahhoz kiemelten fontos társadalmi, igazságügyi, közérdek fűződik 
-  az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés 
-  gyermekek jogait, kiskorú ügyfél fontos érdekét érinti (pl. gyermek jogállása, 

elhelyezése, kapcsolattartás, apaság megállapítása) 
 
A bíróság elnöke az ügyfél által előterjesztett soronkívüliség elrendelése iránti kérelem 
elbírálása során az alábbiak figyelembevételével határoz: 
-  kérelmező személyi körülményei 
-  az ügy tárgya és jellege 
- a bíróság működésében felmerülő objektív ok. 
 
 



 
 
4. Ön a bíróságon dolgozik, mint az elnöki iroda vezetője. 
Felettese megbízásából szakmai gyakorlatra érkezett 
joghallgatókat tájékoztassa arról, milyen a bíróság szervezeti 
felépítése, igazgatási és szakmai vezetésének szerkezete, testületei! 
 
Információtartalom vázlata 
 

 A bíróságok igazgatási vezetésének feladatai 
 A kollégiumok és a kollégiumvezető 
 A bírói testületek: az összbírói értekezlet és a bírói tanács 
 A bíróság általános szervezeti felépítése 
 Az ítélkezési tevékenységet segítő munkaszervezetek, 
 Az ítélkezési tevékenység feltételeit biztosító munkaszervezeti 

egységek 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról a 2011. évi CLXI. törvény rendelkezik 

A bírói testületek: 
- a Kúria teljes ülése, illetve az ítélőtáblák, a törvényszékek összbírói értekezlete, 
- a kollégium, 
- a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium, továbbá 
- a Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék bírói tanácsa. 

 
A bíróságok igazgatási vezetésének feladatai 

 
2012 január 1.-ig a hatalmi ágak elválasztását biztosítandó, a bíróságok igazgatásának 
feladatát a 15 tagból álló OIT (Országos Igazságszolgáltatási Tanács) látta el. Az OIT 15 
tagjából 10 a bírói hatalmi ágból került ki (a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) elnöke és kilenc bíró. 
A Kúria elnöke a jövőben a szakmai vezetésért lesz felelős, az OBH elnöke pedig az 
igazgatási kérdésekben dönt. 
 
2012.-től a bírósági központi igazgatást az Országos Bírósági Hivatal elnöke (akit az 
országgyűlés 9 évre választ meg) látja el, hozzá kerülnek az OIT és az OIT elnökének 
fontosabb jogkörei: 
 

 az igazgatási feladatainak ellátása érdekében jogszabályi keretek között - normatív 
utasításként - a bíróságokra kötelező szabályzatokat alkot, továbbá ajánlásokat és 
határozatokat hoz, 

 irányítja az OBH tevékenységét, 
 összeállítja a bíróságok költségvetésére vonatkozó javaslatát, 
 irányítja a bíróságok belső ellenőrzését, 
 meghatározza a bíróságok szükséges bírói létszámát, 



 az eljáró bíróság helyett másik bíróságot jelöl ki az eljárásra, ha az az ügyek ésszerű 
időn belül való elbírálásának biztosítása érdekében szükséges, 

 kivételesen indokolt esetben elrendelheti a társadalom széles körét érintő vagy a 
közérdek szempontjából kiemelkedő jelentőségű ügyek soron kívüli intézését, 

 kiírja a bírói álláspályázatokat, 
 javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a bírák kinevezésére és felmentésére, 
 a bírót első kinevezésekor beosztja az elnyert pályázat szerinti bíróságra, 
 dönt a bíró áthelyezéséről, 
 dönt a bíró más szolgálati helyre történő kirendeléséről,  
 kinevezi és felmenti a törvényben meghatározott bírósági vezetőket, 

Az OBH elnökét a bírák közül az Országgyűlés választja kétharmados többséggel a 
köztársasági elnök jelölésére. A konstrukció szerint tehát elválik a Kúria elnökének és a 
bírósági igazgatás vezetőjének a személye. 
 
Az Országos Bírósági Hivatalon kívül az új rendszer elemét képezi - a kizárólag bírákból 
(akiket a bírák választanak) álló - Országos Bírói Tanács (OBT) is. Tagjai: a Kúria elnöke, 
továbbá 14 bíró. 
Az OBT feladatai túlnyomórészt csak figyelemfelhívó, ellenőrzési, véleményezési és 
javaslattevői feladatok, a bíróságok igazgatásával kapcsolatos döntési jogköröket 2012. január 
1.- után már az Országos Bírósági Hivatal elnöke gyakorolja. 
 
 
A kollégiumok és a kollégiumvezető 
 
 Kollégium 
 
A kollégium meghatározott ügyszakba beosztott hivatásos bírák testülete, vezetője a 
kollégiumvezető. 
A Kúria kollégiumának tagjai a Kúria bírái és az ítélőtáblák azonos kollégiumának vezetői. 
Az ítélőtábla kollégiumának tagjai az ítélőtábla bírái és az ítélőtábla illetékességi területéhez 
tartozó törvényszékek azonos ügyszakban működő kollégiumainak vezetői. 
A törvényszéken a kollégium tagjai a törvényszék bírái, továbbá általuk a törvényszék 
területén működő járásbíróságok, illetve közigazgatási és munkaügyi bíróság bírái közül a 6 
évre választott bírák. 
 
A kollégium 

a) véleményt nyilvánít a bírói álláspályázatokról, 
b) részt vesz a bíró szakmai tevékenységének értékelésében, 
c) véleményezi az ügyelosztási tervet, 
d) véleményt nyilvánít vezetői álláspályázatokról és kezdeményezheti a bírósági vezető 

vizsgálatának elrendelését vagy felmentését, és 
 
A törvény a kollégiumokra vonatkozó szabályozás mellett tartalmazza a közigazgatási és 
munkaügyi regionális kollégiumra vonatkozó speciális szabályokat is. 
 
A bírói testületek: az összbírói értekezlet és a bírói tanács 
 

A bírói testületek: 
- a Kúria teljes ülése, illetve az ítélőtáblák, a törvényszékek összbírói értekezlete, 
- a kollégium, 



- a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium, továbbá 
- a Kúria, az ítélőtábla és a törvényszék bírói tanácsa. 
 
                    Az összbírói értekezlet résztvevői:  
 a Kúriára,  
 az ítélőtáblára,  
 a törvényszékre és  
 a törvényszék területén működő járásbíróságokra, valamint 
 a közigazgatási és munkaügyi bíróságra beosztott bírák. 

 
Az összbírói értekezlet feladata: 

a) küldöttet választ az OBT-tagok megválasztásához, 
b) véleményt nyilvánít a törvényben meghatározott bírósági vezetők pályázatáról, és dönt a 

bírósági vezetői vizsgálat elrendelésének kezdeményezéséről, 
c) megválasztja a bírói tanácsot, és évente legalább egyszer beszámoltatja működéséről, 
d) dönt a bírói tanács tagjának felmentéséről, és 
e) dönt az OBH elnöke által kinevezett bírósági vezetők felmentésének kezdeményezéséről. 
 

Az összbírói értekezlet akkor határozatképes, ha azon a bírák több mint a fele részt vesz. Az 
összbírói értekezletet határozatképtelensége esetén legkésőbb 15 napon belül ismét össze kell 
hívni. A megismételt összbírói értekezlet a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. 
Az összbírói értekezlet - eltérő döntésének hiányában - a határozatait titkos szavazással hozza. 
Az összbírói értekezlet szavazattöbbséggel határoz. 
 
 
 Bírói tanács 
 
A bírói tanács tagjait és póttagjait az összbírói értekezlet 6 évre választja meg. 
A bírói tanácsnak 5-15 tagja és 3-13 póttagja van; a tagok és a póttagok számát az összbírói 
értekezlet határozza meg. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben a bírói 
kinevezési eljárás során szabályozott feladatai ellátása (a pályázók meghallgatása és a 
pályázatoknak az elért pontszámoknak megfelelően való rangsorolása) során a törvényszék 
bírói tanácsa - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2, az ítélőtábla elnöke által kijelölt 
ítélőtáblai bíróval, az ítélőtábla bírói tanácsa 2, a Kúria elnöke által kijelölt kúriai bíróval 
egészül ki, akik a bírói tanácsnak e feladatai ellátása során a többi taggal azonos jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkeznek. 

A bírói tanács az elnökét és elnökhelyettesét tagjai közül választja. 
A bírói tanácsi tagság megszűnése esetén, továbbá a tartósan akadályozott tag helyett a bírói 

tanács által kijelölt póttag jár el. A póttag bevonásának általános feltételeit a bírói tanács 
határozza meg. 
 
A bírói tanács 

a) véleményt nyilvánít a bíró kinevezése, beosztása, áthelyezése, a hozzájárulása nélkül 
történő kirendelése, tárgyában, 

b) kezdeményezheti a járásbírósági, valamint a közigazgatási és munkaügyi bírósági elnök, 
elnökhelyettes, csoportvezető, csoportvezető-helyettes vizsgálatának elrendelését vagy 
felmentését, 

c) véleményezi a bíróság éves költségvetési tervét és a jóváhagyott költségvetés 
felhasználását, és 

d) véleményezi a bíróság szervezeti és működési szabályzatát és ügyelosztási tervét. 



 
A bírói tanács az üléseit szükség szerint, de évenként legalább négyszer tartja. A bírói tanács 
akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a kétharmada részt vesz. 
 
A bíróságok általános szervezeti felépítése 

 
A jogállamokban az igazságszolgáltatást a végrehajtó hatalomtól független bíróságok 
gyakorolják. A bírák a törvénynek és saját lelkiismeretüknek vannak alárendelve. 
 
A rendes bíróságok tevékenysége három, egymástól jól elkülöníthető ügyfajtára terjed ki: 
1. polgári jogi jellegű ügyek 
2. büntetőjogi ügyek 
3. közigazgatási (államigazgatási) döntések elleni jogorvoslatok. 
 
A négyszintű bírósági szervezeten belül a Fővárosi Törvényszék (a megyei szintű 
törvényszékekkel azonos szinten) elbírálja a helyi bíróságok határozatai ellen előterjesztett 
fellebbezéseket, az eljárási törvényben meghatározott esetekben elsőfokú bíróságként jár el 
(ilyenkor másodfokon az ítélőtábla jár el).  
 
Helyi bíróságok  
- helyi bíróság: székhelyétől függően városi vagy kerületi bíróság (a Fővárosban) 
- közigazgatási-munkaügyi bíróság: munkaviszonyból származó, ill. közigazgatási 

döntések bírósági felülvizsgálatára indult perek 
- I. fokon járnak el 
 
Törvényszék (a 19 megyében és a Fővárosban működnek) 
- I. fokon: tv-ben meghatározott ügyekben, egyesbíróként jár el 
- II. fokon: tanácsban (3 hivatásos bíró) elbírálja a területéhez tartozó helyi és 

közigazgatási-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, továbbá eljár 
a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben. 
Az ítélőtáblán tanácsok, büntető, valamint polgári kollégiumok működnek. A Fővárosi 
ítélőtáblán katonai tanács is működik. 

A Kúria 

 A legfőbb bírói szerv a Kúria. 

a) elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a törvényszék, továbbá az ítélőtábla 
határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, 

b) elbírálja a felülvizsgálati kérelmet, 
c) a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz, 
d) joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja 

és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát, 
e) elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé, 
f) dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, 



g) dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának 
megállapításáról, és 

h) eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben. 
 
A Kúrián  

a) ítélkező,  
b) jogegységi,  
c) önkormányzati, valamint  
d) elvi közzétételi tanácsok,  

 
a) büntető,  
b) polgári,  
c) közigazgatási-munkaügyi kollégiumok, továbbá  

 
a) bírósági joggyakorlat-elemző csoportok működnek. 

 
Az ítélkezési tevékenységet segítő és a tevékenység feltételeit biztosító munkaszervezeti 

egységek 
 
a.)    elnöki iroda,  
b.)   elnöki bíró, 
c.)    Bírósági Gazdasági Hivatal, 
d.)   belső ellenőr, 
e.)    könyvtáros, 
f.)     informatikai osztály, 
g.)   biztonsági szolgálat, 
h.)   honvédelmi, polgári védelmi megbízott, 
i.)      tűzvédelmi megbízott, 
j.)     energetikai megbízott, 
k.)    házfelügyelői szolgálat, 
l.)      a munkavédelmi megbízottak rendszere. 
 
A bíróságok személyzeti felépítése: 
   
Bíróság elnöke, Elnökhelyettes/ek 
Kollégiumvezetők és helyettes/ek 
Csoportvezető bírók 
Tanácselnökök 
Bírák, Bírósági titkárok, Bírósági fogalmazók 
Bírósági ügyintézők 
 
A bíróságon az ügyintézői, ügyviteli és egyéb feladatokat a bírósági tisztviselők, ügykezelők 
és fizikai alkalmazottak látják el. A bírósági titkár és fogalmazó, valamint a bírósági dolgozók 
a bírósággal igazságügyi szolgálati jogviszonyban állnak, amelynek szabályait az igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló külön törvény állapítja meg. 
Az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben az egyesbíró, illetve a tanács elnöke 
helyett tárgyaláson kívül bírósági titkár is eljárhat. A bírósági titkár jogi szakvizsgával 
rendelkező, a bírói kinevezését megelőző kötelező gyakorlati idejét töltő igazságügyi 
alkalmazott. A bírósági titkárnak - ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik - önálló aláírási 
joga van, és megteheti mindazokat az intézkedéseket, illetve - az ítélet kivételével - 



meghozhatja mindazokat a határozatokat, amelyeket a törvény a bíróság vagy a tanács elnöke 
hatáskörébe utal. A bírósági titkár ideiglenes intézkedésről nem hozhat határozatot. 
Külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a 
bíró irányítása és felügyelete mellett - bírósági ügyintéző is eljárhat.  
5. Ön egy ügyvédi irodában alkalmazott. Míg az ügyvéd érkezése 
vidéki tárgyalásról hamarosan várható, egy ügyfél a városi 
bíróság előtt nem jogerősen befejeződött ügyében a jogorvoslat 
kapcsán azt kívánja, hogy ügyét már a Legfelsőbb Bíróság vagy az 
Alkotmánybíróság tárgyalja. 
Magyarázza el számára, hogy miként épül fel a magyar 
igazságszolgáltatás rendszere, és mi a helye és szerepe az 
Alkotmánybíróságnak! 
 
Információtartalom vázlata 
 
 A négyszintű bírósági szervezet felépítése 
 A rendes és különbíróságok 
 Az Alkotmánybíróság (AB) feladata, összetétele 
 Az állampolgár, illetve a parlament Alkotmánybírósághoz 

fordulásának lehetőségei 
 Az AB döntései 
 
 
A bíróságok legfontosabb és legismertebb feladata az igazságszolgáltatás. Az 
igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják. Az igazságszolgáltatás bírósági monopóliuma 
azt jelenti, hogy a bíráskodást, mint állami funkciót sem a végrehajtó hatalom sem a 
törvényhozó hatalom nem láthatja el, arra kizárólag arra politikailag semleges bírói hatalom 
jogosult. A bírói hatalmi ág egyetlen korlátja az, hogy a bírák a törvényeknek és más 
jogszabályoknak alárendelten végzik (igazságszolgáltatási) ítélkezési tevékenységüket.  
 
A rendes bíróság tevékenysége három egymástól jól elkülöníthető ügyfajtára terjed ki:  
- polgári jogi jellegű ügyek 
- büntető ügyek 
- közigazgatási (államigazgatási) döntések elleni jogorvoslatok. 
 
 
A négyszintű bírósági szervezet felépítése 
 

1) A helyi (városi vagy fővárosi kerületi) bíróság, 2013 január 1-től ezen bíróságok 
elnevezése járásbíróságra változik, ezt követően az adott helyi bíróság jogutódja az 
adott járásbíróság lesz.  

 
2) Törvényszék (korábbi nevén megyei bíróság ide tartozott a Fővárosi Bíróság is); 



Összesen 20 törvényszék van (19 megye+ a Fővárosi Törvényszék) 

2012.-től a korábbi megyei bíróság elnevezéseket a bíróság eddigi székhelyéhez igazodó 
törvényszék elnevezés váltotta fel. A korábbi megyei bíróságok közül volt olyan, 
amelyiknek nem a megyeszékhelyen van a székhelye, ezért különös figyelmet kell fordítani a 
törvényszékek új elnevezésére és megye közigazgatási határaihoz igazodó illetékességi 
területükre. Fontos megjegyezni, hogy a régi Pest megyei Bíróság elnevezése Budapest 
Környéki Törvényszékre változott, ennek megfelelően a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 
jogutódja a Budapest Környéki Munkaügyi Bíróság lett. 
 
1. FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest) 
2. PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Pécs) 
Baranya megye     
3. KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kecskemét) 
Bács-Kiskun megye     
4. GYULAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Gyula) 
Békés megye     
5. MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Miskolc) 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye     
6. SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szeged) 
Csongrád megye     
7. SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Székesfehérvár) 
Fejér megye     
8. GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Győr) 
Győr-Moson-Sopron megye     
9. DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Debrecen) 
Hajdú-Bihar megye     
10. EGRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Eger) 
Heves megye     
11. SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szolnok) 
Jász-Nagykun-Szolnok megye     
12. TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Tatabánya) 
Komárom-Esztergom megye     
13. BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Balassagyarmat) 
Nógrád megye     
14. BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Budapest) 
Pest megye     
15. KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Kaposvár) 
Somogy megye     
16. NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Nyíregyháza) 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye     
17. SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szekszárd) 
Tolna megye     
18. SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Szombathely) 
Vas megye     
19. VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Veszprém) 
Veszprém megye     
20. ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK (székhelye: Zalaegerszeg) 
Zala megye     
 



A Fővárosi, a Szegedi-, a Győri-, a Debreceni- és a Kaposvári törvényszékeken katonai 
tanácsok működnek. A katonai tanácsok által első fokon elbírált ügyekben másodfokon a 
Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa jár el. 
 
 
 
3) Ítélőtábla (öt darab létesült) 

 
Az ítélőtáblák illetékességi területe a következő: 
a)  Fővárosi Ítélőtábla: Budapest, Fejér, Heves, Nógrád és Pest megye, 
b)  Szegedi Ítélőtábla: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye, 
c)  Pécsi Ítélőtábla: Baranya, Somogy, Tolna és Zala megye (ez utóbbi 2012. január 1.-

ig a Győri Ítélőtáblához tartozott), 
d)  Debreceni Ítélőtábla: Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok 

és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 
e)  Győri Ítélőtábla: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, és Veszprém 

megye. 
 

4) Kúria (korábbi nevén Legfelsőbb Bíróság). 
 

 A rendes és különbíróságok 
 

Jóllehet a bíróságok szintjei hierarchikus jelleget mutatnak, a bírói függetlenség elve szerint 
nincs köztük alá- és fölérendeltségi viszony. 
 
Első fokon a polgári peres és a büntetőügyekben az általános hatáskörű helyi bíróságok, a 
városi bíróság és a fővárosban a kerületi bíróságok ítélkeznek (elnevezésük 2013.-tól 
járásbíróság lesz). Az összefoglaló néven helyi bíróság nevet viselő 117 bíróságon mintegy 
1500 bíró bíráskodik. 
A fővárosban korábbi szervezeti összevonások következtében nincs minden egyes kerületben 
külön bírósági épület. A Pesti Központi Kerületi Bíróságon (PKKB) 10, a főváros pesti 
oldalán lévő kerület ügyeit, a Budai Központi Kerületi Bíróságon (BKKB.) 4 budai kerület 
ügyeit tárgyalják. 
 
 
 

 Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességébe tartozik: 
A Budapest V.- X. kerület, a XIII. kerület, a XIV. kerület, a XVI. Kerület, és a XVII. 
kerület.(összesen 10 kerület) 

 Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességébe tartozik: 
Budapest I. kerület, XI. kerület, XII. kerület és a XXII. kerület.(összesen 4 kerület) 

 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a nevében szereplő 
kerületek: 

 Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a nevében szereplő 
kerületek: 

 Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a nevében 
szereplő kerületek: 



 Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság illetékességébe tartoznak a 
nevében szereplő kerületek: 

 
A munkaviszonyból és a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű 
jogviszonyból származó, valamint a közigazgatási perekben a közigazgatási és munkaügyi 
bíróság jár el első fokon. Közigazgatási és munkaügyi bíróság a megyékben és a fővárosban 
működik, mint első fokon eljáró külön bíróság. A Közigazgatási és munkaügyi bíróság első 
fokon hozott ítéletei elleni fellebbezéseket másodfokon a törvényszék bírálja el. A 
törvényszék a Pp. 23. §.- ban meghatározott ügyekben első fokon jár el. Polgári perben ide 
tartoznak pl. a viszonylag jelentős perértékű ügyek, valamint a speciális szakismertet igénylő 
ügyek, többek közt: 
 ha a per tárgyának értéke az tízmillió forintot meghaladja, 
 a szerzői jogi és iparjogvédelmi perek; 
 a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek, 
 a cégek és tagjaik közötti, a tagsági jogviszonyon alapuló perek, 
 a sajtóhelyreigazítási perek. 
 
Büntető ügyekben pedig a társadalomra kiemelkedően veszélyes (súlyos) bűncselekmények 
(pl. emberölés) esetében jár el már első fokon a törvényszék. A bíróság ítéletét vitató fél 
természetesen élhet a jogszabály által biztosított rendes és rendkívüli jogorvoslatokkal. A 
törvényszékek keretében működnek a cégbíróságok, melyek vezetik a cégek megalakulását 
és változásait tartalmazó cégnyilvántartást, valamint ellátják a cégjegyzékbe bejegyzett 
gazdálkodó szervezetek működésének törvényességi felügyeletét. A végelszámolás is a 
cégbíróságok előtt folyik. 
 
Másodfokon ítélkezik: 
 
a) a helyi bírósághoz, (városi bírósághoz, fővárosi kerületi bírósághoz) 2013. január 

1.után ezek elnevezése járásbíróság lesz, valamint a közigazgatási és munkaügyi 
bírósághoz tartozó ügyekben a törvényszék; 

b) a törvényszékhez tartozó ügyekben az ítélőtábla;  
c) az ítélőtáblához tartozó ügyekben a Kúria. 
 
A Kúria ( 2012. jan 1.  előtt Legfelsőbb Bíróság volt a neve) 
 

a) elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a törvényszék, továbbá az ítélőtábla 
határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, 

b) elbírálja a felülvizsgálati kérelmet, 
c) a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz, (Ezzel biztosítja bíróságok 

jogalkalmazásának egységét), 
d) joggyakorlat-elemzést folytat a jogerősen befejezett ügyekben, ennek keretében feltárja 

és vizsgálja a bíróságok ítélkezési gyakorlatát, 
e) elvi bírósági határozatokat és elvi bírósági döntéseket tesz közzé, 
f) dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, 
g) dönt a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának 

megállapításáról, és 
h) eljár a hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben. 

 
A kúrián  

 ítélkező,  



 jogegységi,  
 önkormányzati, valamint  
 elvi közzétételi tanácsok,  
 büntető,  
 polgári,  
 közigazgatási-munkaügyi kollégiumok, továbbá  

 
 bírósági joggyakorlat-elemző csoportok működnek. 

 
A Kúria – mint a legfelsőbb bírói szerv – elvi irányítást gyakorol az összes bíróság működése 
és ítélkezése felett. A jogegység érdekében alkotott jogegységi határozatai (irányelvei és elvi 
döntései) a bíróságok számára kötelezőek, de az egyes konkrét ügyek elbírálása mindig az 
eljáró bíróság feladata, az alsóbb szintű bíróság ítélethozatalába a Kúria sem szólhat bele! 
Különbíróságok (közigazgatási és munkaügyi bíróságok) 

A jogtörténetben az ügyek szerinti külön bíráskodás rendszerében az ügy specialitása miatt a 
szakértelem volt a meghatározó. 
A különbíráskodás jellemző területei voltak 

 Gazdasági és kereskedelmi ügyek  
 Katonai bíráskodás 
 Közigazgatás büntetőbíráskodása (rendőri bíráskodás) 

Magyarországon korábban a kihágás esetében járt el a közigazgatás, fellebbezés esetén az ügy 
a bírósághoz került. Az apró ügyekben sommás eljárás, bagatell bíráskodás volt, az igazgatás 
járt el. 
 
Az Alaptörvény 25. cikke szerint „Az ügyek meghatározott csoportjaira - különösen a 
közigazgatási és munkaügyi jogvitákra - külön bíróságok létesíthetők.” 
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény a közigazgatási 
bíróságokat a bírósági szervezeten belüli különbíróságként állítja fel, a munkaügyi 
bíróságokkal egy szervezeti egységben működtetve azt. A közös szervezeti egység 
létrehozását indokolja, hogy a munkaügyi bíróságok a helyi bírósági szinten jelenleg is 
részben közigazgatási bíróságként járnak el, elbírálják a társadalombiztosítási határozat 
felülvizsgálata iránt benyújtott kereseteket. 
A szervezeti alapoknak megfelelően az új közigazgatási és munkaügyi bíróságok a jelenlegi 
munkaügyi bíróságokhoz hasonlóan működnek a jövőben; önállóan, de bírósági igazgatás 
szempontjából a rendes bírósági szervezetrendszerbe tagozódva. Az ebben a formában 
működő bíróság tehát szervezetileg, igazgatásilag és szakmailag részben önálló, de bizonyos 
területeken (bírák kinevezése, vezetők kinevezése, a törvényszék elnökének igazgatási 
jogosítványai) a rendes bíróságba tagozódik. 
A közigazgatási és munkaügyi bíróság első fokon eljár: 
 a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti,  
 a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó, valamint  
 a törvény által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.  

A közigazgatási és munkaügyi bíróságot az elnök vezeti, és hasonlóan a járásbírósághoz nem 
jogi személy, de az elnök az Államháztartási törvény szerint kötelezettségeket vállalhat.  
A közigazgatási és munkaügyi bíróságok határozatai ellen bejelentett fellebbezéseket a 
törvényszék bírálja el. A törvényszéken az eddigi rendszerhez hasonlóan működni fognak 



polgári, gazdasági, valamint közigazgatási-munkaügyi kollégiumok, amelyek összevontan is 
működhetnek. 
 
Különbíróságként Katonai Bíróságok nincsenek, de az ilyen ügyek speciális jellege miatt a 
Fővárosi, a Szegedi-, a Győri-, a Debreceni- és a Kaposvári törvényszékeken katonai tanácsok 
működnek. A katonai tanácsok által első fokon elbírált ügyekben másodfokon a Fővárosi 
Ítélőtábla katonai tanácsa jár el, tehát katonai tanács csak a Fővárosi ítélőtáblán van. 
 
 
Az Alkotmánybíróság (AB) feladata, összetétele 
 
Az, hogy egy országban van-e alkotmánybíráskodás, és ha van, miként valósul meg, 
alapjaiban határozza meg az adott jogrendszer alkotmányos karakterét. 
Az Alkotmány védelmének különleges eszköze az alkotmánybíróság, amely a hatalmi ágak 
kölcsönös egyensúlyát és ellenőrzését a normakontrollal, az alkotmányos alapjogok 
védelmével biztosítja.  
Az alkotmánybíróság Montesquieu idejében még nem létezett. 
Felállításának gondolata Hans Kelsen nevéhez köthető, elsőként Ausztriában (1919) jött létre. 
Az alkotmánybíróság olyan testület, illetve intézmény, amelynek elsődleges funkciója az 
alkotmánybíráskodás. Szervezeti szempontból az alkotmánybíráskodási tevékenységet 
jellemzően vagy a bírói szervek (angolszász modell) vagy külön erre a célra létrehozott 
alkotmánybíróság végzi. 
 
Magyarországon az alkotmánybíróság 1989 óta önálló testületként, önálló költségvetéssel 
működik. Az Alkotmánybíróság 2010.-ig a hatalmi ágak közötti „mérleg nyelvének” szerepét 
sikeresen töltötte be, és több, a jogállamiságot erősítő és a végrehajtó hatalom gazdasági 
mozgásterét is korlátozó döntést hozott. 

A 2010 és 2011 években a törvényhozó hatalom már az 1949 évi Alkotmány módosításával, 
később az új Alaptörvénnyel és az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvénnyel 
szűkítette az Alkotmánybíróság korábbi jogkörét. Az államadósság mértékének függvényében 
az Alkotmánybíróság lényegében már nem jogosult a költségvetési tárgyú és adótörvények 
alkotmányossági vizsgálatára.  

Az Alkotmánybíróság  
 tizenöt tagból álló testület; 
 tagjait az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával 

tizenkét évre választja (korábban ez 9 év volt), és nem választhatók újra; 
 Elnökét az Alkotmánybíróság tagjai közül szintén az Országgyűlés választja (korábban 

ez a jog a testületet illette meg); 
 Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak 

politikai tevékenységet; 
 Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, működésének részletes szabályait 

sarkalatos törvény határozza meg. 
 
Az Alkotmánybíróság tagjává megválasztható  

 büntetlen előéletű, és  
 az országgyűlési képviselők választásán választható magyar állampolgár, aki 

a) jogász végzettséggel rendelkezik, 
b) 45. életévét betöltötte, és 



c) kiemelkedő tudású elméleti jogász (egyetemi tanár vagy a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora), vagy legalább húszévi, jogi területen folytatott szakmai gyakorlattal 
rendelkezik. 
 
Az Alkotmánybíróságban betöltött tagság megszűnik:  

 a 70. életév betöltésével,  
 a megbízatási időtartam leteltével, továbbá:  
 halállal,  
 lemondással,  
 összeférhetetlenség miatt a megbízatás megszűnésének megállapításával, felmentéssel,  
 kizárással.  

 
 
Az állampolgár, illetve a parlament Alkotmánybírósághoz fordulásának lehetőségei 
 
 
A parlament Alkotmánybírósághoz fordulása: 
 

a) előzetes normakontroll 
 
A szabályok értelmében ilyen eljárást egyrészről – a törvény előterjesztője, a Kormány, illetve 
az Országgyűlés elnökének kezdeményezésére  

 az Országgyűlés többségi akaratával, valamint másrészről  
 alkotmányossági vétó keretében – a köztársasági elnök indítványozhat.  

Az Alkotmánybíróság hatásköre kiterjed a nemzetközi szerződés egyes rendelkezéseinek 
elismerését megelőző vizsgálatára is. A köztársasági elnök, a kormány, illetve az 
országgyűlési képviselők egynegyede kérheti a nemzetközi szerződés Alaptörvénnyel való 
összhangjának előzetes vizsgálatát. 
 

b) utólagos normakontroll 
 
2012.-től utólagos normakontroll formájában az Alkotmánybírósághoz fordulás lehetősége 
rendkívüli mértékben leszűkült, csak  

 a kormány,  
 az országgyűlési képviselők egynegyede vagy  
 az alapvető jogok biztosa kezdeményezésére  

 
vizsgálhatja felül az Alkotmánybíróság a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való 
összhangját. 
 
Az állampolgár Alkotmánybírósághoz fordulása: 
 
2012 előtt az Alkotmánybíróság elsősorban a bárki által, személyes érdekeltség és érintettség 
nélkül kezdeményezhető (actio popularis) utólagos normakontroll-eljárásokban született 
határozataiban értelmezte és töltötte meg tartalommal az Alkotmány betűit.  
 



Az, hogy a polgárok a jövőben csak alkotmányjogi panasszal fordulhatnak az 
Alkotmánybírósághoz és így megszűnt az actio popularis lehetősége, gyengíti az objektív 
alapjogvédelem szintjét. 
Az actio popularis lényege az volt, hogy bárki személyes érdekeltség és érintettség nélkül 
kezdeményezhetett utólagos normakontroll-eljárást. 
2012.-ig már az alkotmányos kultúra részévé vált, hogy az állampolgárok mellett elsősorban 
jogvédők, civil szervezetek vállalták azt a feladatot, hogy az alkotmányellenes jogszabályokat 
megtámadják az alkotmányvédő testület előtt. A jövőben erre már nekik sem lesz 
lehetőségük. 2012-től megszűnik az actio popularis, és ezzel együtt megszűnnek a korábban 
ilyen alapon kezdeményezett eljárások is. 
 

a) az Alkotmánybírósághoz fordulás bírói döntés és jogorvoslati lehetőség hiányában 
 
Az alapjogsértő jogszabályokat– egy szűk körű kivételtől eltekintve – a polgár a jövőben csak 
akkor támadhatja meg, ha vele szemben bírósági eljárásban már alkalmazták is a szabályt. 
Alkotmánybíróság eljárása ennek alapján kivételesen akkor kezdeményezhető, ha az 
alaptörvény-ellenes jogszabály folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a 
jogsérelem, és nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás. 
 

b) az alkotmányjogi panasz 
 
Az alkotmányjogi panasz intézménye a polgár (panaszos) számára saját ügyében nyit utat az 
Alkotmánybírósághoz s ez pozitív változtatásnak tekinthető. Az Alkotmánybíróság kilép az 
alkotmánybíráskodás hagyományos medréből.  
Bevezetése az alapjogvédelem eszköztárának megerősítését jelenti, hiszen így egy jogerős 
bírósági döntés alaptörvénybe ütközésének megállapítására is sor kerülhet.  
Alaptörvény-ellenes bírói döntéssel szemben az egyedi ügyben érintett személy vagy 
szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz, ha az ügy érdemében 
hozott döntés az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az indítványozó a 
jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára 
biztosítva. 
Az alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés közlésétől számított hatvan napon belül, az 
alaptörvény-ellenes jogszabály hatálybalépésétől számított hat hónapon belül lehet írásban 
benyújtani. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszról ésszerű határidőn belül hoz 
döntést. Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló 
alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be. 
Ha az Alkotmánybíróság eljárásában alkotmányjogi panasz alapján megállapítja a bírói döntés 
alaptörvény-ellenességét, a döntést megsemmisíti. 
Az alkotmányjogi panasz eljárás során kötelező a jogi képviselet. 
 
 
Az Alkotmánybíróság döntései 
 
Az Alkotmánybíróság érdemi határozatával elbírálja az indítványt, és dönt az eljárása során 
szükségszerűen felmerülő egyéb kérdésekben. 
 
Az Alkotmánybíróság döntéseit  

 teljes ülésben,  
 tanácsban vagy  
 egyesbíróként eljárva hozza meg.  



A törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Alkotmánybíróság eljárása nem nyilvános. 
 
A teljes ülés akkor határozatképes, ha azon legalább az Alkotmánybíróság tagjainak 
kétharmada, köztük az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jelen 
van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
A tanácsok számáról, összetételéről és a tanácsvezető személyéről az elnök javaslatára a teljes 
ülés dönt.  
 
Az Alkotmánybíróság elrendelheti határozatának nyilvános kihirdetését. 
Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az Alkotmánybíróság döntése mindenkire nézve 
kötelező. 
Az Alkotmánybíróság döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. 
Az Alkotmánybíróság az alkalmazott jogkövetkezményeket az Alaptörvény és e törvény 
keretei között maga állapítja meg. 
A bírói döntés Alkotmánybíróság általi megsemmisítése következtében a szükség szerint 
lefolytatandó bírósági eljárásban az alkotmányjogi kérdésben az Alkotmánybíróság határozata 
szerint kell eljárni. 
Az Alkotmánybíróság a bírói döntés megsemmisítése esetén megsemmisítheti a döntéssel 
felülvizsgált más bírósági vagy hatósági döntéseket is. 
 
 
 



 
6. Egy kutatási engedélyt kapott egyetemi hallgató 
szakdolgozatához több tucat iratba kíván betekinteni. Értetlenül 
és háborogva teszi szóvá, hogy nem talál meg minden aktát a 
bírósági irattárban, és egy-egy irat anyaga sem teljes már. 
Foglalja össze számára az irattározás és a selejtezés, valamint az 
archiválás folyamatát! 
 
Információtartalom vázlata 
 
 Az irattári terv lényege 
 Az iratok tárolásának helye, őrzésének ideje és módja; a 

részirattár 
 Az iratok selejtezésének folyamata 
 A nem selejtezhető iratok 
 A levéltárba adás 
 
Az irattári terv lényege 
 
Az irattári terv meghatározza az irattári tételek (tárgyi csoportok) iratainak selejtezhetőségét, 
azok őrzési idejét, illetve a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét.  
Az ügy iratborítékán az ügy befejezését követően az iroda vezetője vagy a bíró feltünteti az 
irattári tervnek megfelelő irattári tételszámot. Ha az egész tételre meghatározott selejtezési 
határidőtől eltérő megőrzési idő szükséges, az adott iratra vonatkozó selejtezés évét is meg 
kell jelölni. Az irattári terv rendszerbe foglalja azokat az irattári tételeket (tárgyi csoportokat), 
amelyek szerint a bíróság az iratait tagolja (csoportosítja). Az irattári terv meghatározza, hogy 
mely irattári tételek (tárgyi csoportok) iratai nem selejtezhetők, illetőleg, hogy a selejtezhető 
irattári tételek (tárgyi csoportok) iratait ügyviteli érdekből meddig kell megőrizni.  
 
Az iratok tárolásának helye, őrzésének ideje és módja; a részirattár 
 
Az iratok tárolási helye az irattár. Az irattár egy megfelelően kialakított, az iratok  szakszerű 
és biztonságos őrzésre alkalmas helyiség. 
Irattárba kerülés 
Befejezett ügy: minden olyan ügy, amelyben a bíróság ügydöntő határozatot hozott. 
Befejezettként kezelendő ügyek még, amelyben: 
- félbeszakadt az eljárás 
- szünetel az eljárás 
- felfüggesztették az eljárást  
- az ügy áttételéről rendelkezett, vagy más bíróságot jelölt ki eljárásra jelen bíróság,…  
 
A befejezett ügyekkel kapcsolatos teendők: 
- a befejezés tényét a bíró irodai utasításban állapítja meg 
- jogerőre emelkedés után a bíró megteszi azokat az intézkedéseket, ami nélkül az irat még 
nem helyezhető irattárba (idegen iratok visszaküldése, szakértői díj és letét kiutalása,…)  



Ezt követően ad utasítást az irat irattárba helyezésére. Az iroda vezetője az irattárba helyezést 
megelőzően ellenőrzi az eljárást jogerősen befejező határozat vonatkozásában a kézbesítések 
szabályszerűségét, a bírói utasítások végrehajtását. Az ügy befejezését követően az 
iratborítón az iroda vezetője feltünteti az irattári tervnek megfelelő irattári tételszámot (ha az 
irat maradandó értékű, akkor „nem selejtezhető”).  
Iratkezelési szabályzat, valamint az irattári terv alapján bírói utasításra a kezelőiroda helyezi 
be az aktákat az irattárba, ahol gondoskodnak az iratok szakszerű és biztonságos 
megőrzéséről. Az irattári anyagot – amíg azt az illetékes levéltárnak át nem adják, ill. 
selejtezésre nem kerül sor – a bíróságon működő irattár kezeli, szakképzett irattáros 
vezetésével. Az irattárazáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekről a bíróság vezetője 
köteles gondoskodni. Irattár céljára olyan helyiséget kell kialakítani, amely a tűzrendészeti 
szabályoknak megfelel és ahol az iratokat szárazan lehet tartani, illetőleg azokat veszély nem 
fenyegeti.  
Részirattár: ha a bíróság több épületben van, akkor elnöki utasítás szerint az irattári anyagok  
elhelyezésére több helyiséget kell kijelölni.  
 
Az iratok selejtezésének folyamata 
 
Az iratokat az őrzési idő eltelte után selejtezni kell. Az évenként kerülő selejtezési időpontját 
az adott bíróság vezetője határozza meg. 
A selejtezés helyéről és időpontjáról a selejtezés megkezdését megelőzően legalább 30 
nappal, írásban kell az illetékes levéltárat értesíteni. Közölni kell, hogy a selejtezés milyen 
időszak irataira és milyen jellegű iratokra (pl. büntető-, polgári, közigazgatási, iratok 
anyagára, ezen belül milyen ügycsoportokra) terjed ki és a selejtezésre szánt iratanyag 
előreláthatólag milyen mennyiségű. Ha az irattári tételben olyan ügyiratok vannak, amelynek 
az őrzési ideje nem telt le, illetőleg amelyek nem selejtezhetők, azokat az irattárban vissza 
kell tartani. A selejtezésről három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 
- a selejtezés idejét és helyét, 
- a selejtezést végző személy(ek) nevét és munkaköri megnevezését, 
- a selejtezett iratok ügyszámát és keletkezésének évszámát, 
- a selejtezés ellenőrzése során tapasztalt hiányosságokat és azok megszüntetésére 
vonatkozó intézkedéseket.  
A jkv-t a selejtezést végzők aláírják. A selejtezés megtörténtét a lajstromban, illetőleg ha 
vezetnek, irattári könyvben is a megfelelő irattári tételnél „selejtezve”ill. „levéltárnak átadva” 
vmint a selejtezés évének a bejegyzésével fel kell tüntetni.  
 
A nem selejtezhető iratok: 
Nem selejtezhetők az irattári tervben fogalt iratokon kívül 
 
a) a bíróságnak megőrzésre átadott iratok, 
b) az irattárban őrzött eredeti magán- és közokirat, 
c) a külföldi tartozások és követelések bizonyítására szolgáló iratok, 
d) a maradandó értékű, illetve az ügyintéző által ilyennek minősített iratok, 
e) az 1900. év előtt keletkezett iratok, 
f) a házassági (bontó) perben hozott, jogerősítő záradékkal ellátott ítélet, 
g)  társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok nyilvántartásával kapcsolatos iratok 
A levéltárba átadás A levéltári anyagot legalább 15 évi irattári őrzés után rendezetten, 
segédletekkel együtt, dobozolva, három példányban elkészített átadás-átvételi jegyzőkönyvvel 
kel átadni az illetékes levéltárnak.  



7. Ön a városi bíróság kezelőirodájában dolgozik, mint tisztviselő. 
Félfogadási időben a helyi lap újságírója kérelmére tájékoztassa 
őt arról, milyen feladatai vannak a kezelőirodának az 
ügyfélfogadással, beadványokkal, iratbetekintési kérelmekkel, 
másolatok kiadásával kapcsolatosan! 
 
Információtartalom vázlata 
 
 Az ügyfélfogadás rendje 
 A beadványok benyújtásának módozatai, érkeztetése, átvétele 
 Az iratbetekintési jogosultsággal rendelkezők köre 
 Hiteles és nem hiteles másolatok, ezek jellemzői, a külföldi 

felhasználásra szánt másolat tartalmi kellékei 

Az ügyfélfogadás rendje 

Ügyfélfogadás: A szervhez fordulók fogadását minden területi egységnél meg kell szervezni. 
E célból tájékoztató táblát is ki kell függeszteni a szerv bejáratánál. Az ügyfélfogadás 
kiterjedhet új kérelem előadására vagy felvilágosítás-adásra. Az előadó nevét közölni nem 
szabad, csak pl. az ügy iktatószámát, vagy az elintézés érdekében tett intézkedéseket. 
Folyamatban lévő ügyekről jogszabály korlátai között lehet felvilágosítás adni. Új kérelem / 
beadvány előterjesztésekor a felet jogairól fel kell világosítani. A jegyzőkönyvet úgy kell 
felvenni, hogy az ügy gyors elintézéséhez szükséges adatokat tartalmazza. A jegyzőkönyvet 
az előadó a felvétel napján továbbítja az irodába. A félfogadáson kívüli időben a beadványt a 
szerv bejáratánál lévő gyűjtőszekrénybe is el lehet helyezni. 

A bírósági ügyek iratait kezelőiroda kezeli, a nagyobb ügyfélforgalmú bíróságokon külön 
büntető, polgári és szabálysértési irodát létesíthet. A cégügyek iratait a törvényszékeken  a 
cégiroda kezeli.  
 

A beadványok benyújtásának módozatai, érkeztetése, átvétele 
 
Az ügyféltől a beadványt a felvilágosításra megállapított időben az irodavezető vagy az e 
feladattal megbízott személy veszi át. A személyesen benyújtott beadványt átvevő személy a 
beadvány felzetén az érkezés megjelölésére szolgáló bélyegzővel igazolja az átvételt, és (ha 
már rendelkezésre áll) rájegyzi a lajstromszámot is.  
Az érkeztető bélyegzővel feltüntetik  a bíróságot, az ügyszámot, érkezés évét, hónapját napját,  
példányokat és mellékletek számát, ha bármilyen csatolt dolog érkezik (pl. cd vagy dvd) 
akkor azt is fel kell tüntetni, és a sürgős jelzést is, ha sérült, akkor a sérülés tényét is.  
Az érkeztetett irat első példányát az irodavezető aláírja.  
A bírósához érkezett értéket vagy pénzt a bíróság székhelyén működő gazdasági hivatal 
kezeli. Bírósági letétben pénzt, a gazdasági hivatal számlaszámára kell utalni.   
 
 



Az ügyfél kívánságára szóban előterjesztett kérelem jegyzőkönyvbe foglalásáról elismervényt 
kell adni, vagy átadni részére a felvett jegyzőkönyv egy hitelesítetlen másolati példányát. 
 
A felvilágosítási időn kívül az ügyfél beadványait a bíróság bejáratánál lévő, zárt 
gyűjtőszekrényben helyezheti el. A gyűjtőszekrényt a hivatali munkaidő végén minden 
esetben, továbbá a szükségeshez képest naponta többször is ki kell üríteni. A 
gyűjtőszekrényen a kiürítés időpontját fel kell tüntetni. 
 
A postán érkezett vagy más hatóságtól kézbesítővel küldött iratot a bíróság elnöke által 
kijelölt személy veszi át. A postán érkezett ajánlott, expressz és tértivevényes iratokat a 
postán vezetett könyvben egyenként kell átvenni. Telefax és e-mail átvételére a bíróság 
elnöke által kijelölt személy jogosult. A küldemény átvételekor ellenőrizni kell a kézbesítő 
okmányon és a küldeményen lévő azonosító jel megegyezőségét, az iratot tartalmazó boríték, 
illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. A küldeményt átvevő személy sérült küldemény 
átvétele esetén a sérülés tényét mind az átvételi elismervényen, mind a borítékon megjelöli. A 
postai úton érkező sérült, könyvelt küldemények átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni és 
az a küldemény tartalmához csatolni. Az átvevő a kézbesítő okmányon olvasható aláírásával 
és az átvétel dátumának feltüntetésével ismeri el az átvételt; az "azonnal" és a "sürgős" jelzésű 
küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal jelöli meg a kézbesítő okmányon valamint 
a borítékon egyaránt. 
 
Az iratokra felragasztott, illetve az iratokon lerótt illetékbélyeget az irat bírósághoz 
érkezésének, illetve az illeték lerovásának napján az irat átvételére jogosult személy (az 
illetéktörvény rendelkezéseinek megfelelően) nyomban köteles felülbélyegezni 
(értékteleníteni) úgy, hogy a felülbélyegzés időpontja utóbb is megállapítható legyen. 
 
A bírósághoz postán érkezett pénzt vagy egyéb értéket (pl. ékszer, kötvény, fel nem használt 
illetékbélyeg) bírósági letétként kell kezelni, s az illetékes bírósági gazdasági hivatalhoz, 
illetve a bíróság elnöke által kijelölt bírósági letétkezelőhöz kell eljuttatni. 
 
Ha a kezelőiroda a beadvány benyújtásakor hiányt észlel, felhívja a felet a hiány pótlására. Ha 
a fél a hiányt nem pótolja és ragaszkodik a beadvány benyújtásához, a beadványt át kell 
venni. 
 
A bíróság székhelyén működő más bíróság, illetve az ügyészség részére szóló beadványt a 
levélborítékkal együtt haladéktalanul át kell adni. Az iroda a bírósághoz nyilvánvalóan 
tévesen küldött iratokat érkeztető-bélyegzővel látja el és a levélborítékkal együtt továbbítja a 
címzetthez. 
 
Kezdő irat: minden olyan irat, amelynek a bíróságon nincs előzménye, amely a bíróságon az 
eljárást megindítja. 
Kezdő irat az is, amely a törvény értelmében befejezett ügyben új eljárás lefolytatását igényli, 
vagy más befejezett ügyben önálló intézkedést igényel. pl  
- keresetlevél (peres ügyek);  
- perújítási indítvány, kérelem  
A kezdő iratot a beérkezést követő munkanapon a bíróság elnökének kell bemutatni.  
 
 
Utóirat: minden olyan irat, amely a bíróságnál már megindult ügyre vonatkozik, amennyiben 
nem tekinthető kezdőiratnak. 



 
Kezdő iratként kezelendő iratok 
 
Büntető, polgári, munkaügyi ügyszakban: 

 igazolási kérelem 
 perújítási indítvány 
 hatályon kívül helyezést kimondó másodfokú ítélet 
 eljárás félbeszakadása, szünetelése, felfüggesztése után az eljárást újból megindító irat 
 szabálysértési ügyben panasz és kifogás 
 büntetés-végrehajtási ügyben szabadságvesztésről és közérdekű munkáról kialakított 

értesítés 
 végrehajtási ügyben a bírósághoz érkező első irat 
 kényszergyógykezelés felülvizsgálatára irányuló indítvány 
 bíróság meghagyás elleni ellentmondás 
 fizetési meghagyás elleni ellentmondás 

 
Cégbírósági ügyben: 

 cég bejegyzésére irányuló kérelem 
 a fióktelep bejegyzésére irányuló kérelem 
 új tagjegyzék benyújtására irányuló kérelem 
 a cégjegyzék átvételére irányuló kérelem 
 a bejegyzés módosítására irányuló kérelem 
 a bejegyzés és cég törlésére irányuló kérelem 
 végelszámolás és felszámolás bejegyzésére irányuló kérelem 
 egyéb adat bejegyzésére irányuló kérelem 

 
Az iratbetekintési jogosultsággal rendelkezők köre 
 
 
Jelentősége:: az eljárás nyíltságának megteremtése 
Jogosultja: ügyfél vagy képviselője, az eljárásban érintett harmadik személy 
Tartalma: betekintés, másolet készítés 
Korlátjai: határozat (végzés) tervezete 
                Zárt tanácskozásról készített jegyzőkönyv 
                Minősített adat  
                Védett adat miatt törvény kizárja 
                Ügyfél kérelmére az ellenérdekű fél jogának hatósági korlátozása 
Jogorvoslat: Egyes esetekben önálló jogorvoslat az iratbetekintés megtagadása miatt 
 
felvilágosítás senkinek sem adható: 
- a tanú zárt adatairól, 
- a határozat tervezetéről, a tanácskozási jegyzőkönyvekről, a különvéleményekről és a  
tanács bármilyen feljegyzéséről  
- bírói különvéleményről, mely lezárt borítékban csatolva van az ügyirathoz  
Jogosultság ellenőrzése:  
- személyazonosság megállapítása.  



Fogvatartottak informálása:  
- fogvatartottat bevezetik a bíróságra és az intézmény falain belül megnézheti az iratokat,  
- leviszik hozzá az iratokat, erre 3 nap rendelkezése van, ezt kérelmezheti a fogvatartott.  
Telefonon történő felvilágosítás:   
- az ügy érdeméről nem adható felvilágosítás  
- tárgyalás időpontjáról, helyéről, arról, hogy az iratok hol vannak, arról, hogy érkezett e  
szakértői vélemény, és arról, hogy terjesztettek e  elő jogorvoslatot viszont már adható  
felvilágosítás.  
 
 
 
Hiteles és nem hiteles másolatok, ezek jellemzői, a külföldi felhasználásra szánt másolat 
tartalmi kellékei 
 

Másolatok készítése, mellékletek kiadása (Büsz) 

13. § (1) A külön jogszabályban megjelölt azon személyek, akik az ügyben iratbetekintési 
joggal rendelkeznek, az ügy iratairól - kivéve, ha az iratról másolat adását jogszabály kizárja - 
hiteles vagy nem hiteles másolatot kaphatnak. 
(2) A másolatot az irodavezetőnél kell megrendelni. Az irodavezető határozza meg a másolat 
kiadásának időpontját, és gondoskodik a másolat elkészítéséről. A másolatot az iroda 
rendszerint legkésőbb a megrendeléstől számított harmadik munkanapon adja ki. 
(3) Az irodavezető nyilvántartja a hiteles másolat módját (fénymásolás, gépírás stb.), a 
megrendelő nevét, az illetékmentesség tényét vagy a lerótt illeték összegét. A másolat 
átvételét a megrendelő keltezéssel ellátott aláírásával igazolja. 
(4) A bírósághoz érkezett iratról a bíróság által készített másolatot és a más által elkészített és 
hitelesítés végett bemutatott másolatot az iroda látja el „a másolat hiteléül:” záradékkal, a 
másolatot készítő aláírásával, a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával és a másolat 
készítésének időpontjával. 
(5) Az ügy iratairól kiadott nem hiteles másolat nem tartalmazza a (4) bekezdésben 
foglaltakat. 
(6) A külföldi felhasználásra szánt hiteles másolatot - ha nemzetközi szerződés alapján vagy 
nemzetközi szerződés hiányában azt felülhitelesíteni kell - a bíróság elnöke vagy 
elnökhelyettese az aláírásával, a hitelesítés időpontjának feltüntetésével és a bíróság 
bélyegzőlenyomatával hitelesíti. A hitelesítési záradék szövege a következő: „... (név) 
aláírását és a bíróság bélyegzőjének lenyomatát hitelesítem.” 
 
13/A. § (1) Ha az ügy irata elektronikus okiratként áll rendelkezésre, a papír alapú másolat 
kiadása során a 13. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a 13. § (4)-(5) bekezdése 
szerinti másolat az elektronikus okirat kinyomtatott példánya alapján készül. 
(2) Ha a bíróság határozata, amelyről a papír alapú másolatot kérik elektronikus okiratként 
jött létre, a másolaton fel kell tüntetni az elektronikus okiraton elhelyezett időbélyegző 
dátumát, valamint azt, hogy az elektronikus okiratot ki látta el elektronikus aláírással, és hogy 
azon milyen elektronikus aláírás szerepel. 
14. § (1) A kép- vagy hangfelvételről, a képet és hangot egyidejűleg tartalmazó felvételről 
készített másolat kiadására a 13. §-ban foglalt rendelkezések megfelelően irányadók, 
ugyanígy kell eljárni a jogszabály szerint felvilágosítás adásra, illetve iratbetekintésre 
jogosultak adathordozójára átjátszással készített másolat kiadásánál is. 
(2) A kép- vagy hangfelvételről, a képet és hangot egyidejűleg tartalmazó felvételről készített 
másolat nem hitelesíthető. 



15. § Ha a bíróság okirat vagy egyéb melléklet kiadását rendelte el, ennek átvételét a másolat 
átvételéhez hasonlóan kell igazolni. Ha hiteles másolat csatolása szükséges a kiadáshoz, azt a 
kérelmező költségére a bíróság készíti el az okirat (melléklet) vagy a kérelmező által 
benyújtott másolat felhasználásával. 
15/A. § Ha a bíróság jogszabály alapján elektronikus okirat kiadására köteles, és a kiadott 
elektronikus okiratot a bíróság minősített elektronikus aláírással és az elektronikus aláíráson 
elhelyezett időbélyegzővel látja el, az hiteles másolatnak minősül. Ha a kiadott elektronikus 
okirat minősített elektronikus aláírást és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzőt 
nem tartalmaz, az nem hiteles másolatnak minősül. 
15/B. § Ha a bíróság jogszabály alapján papír alapú okirat elektronikus másolatának kiadására 
köteles, a másolatot lapolvasó berendezés felhasználásával kell elkészíteni. 
 



 
8. Ön egy megyei bíróság büntető kezelőirodájában ügyintéző. 
Egy folyamatban levő ügyben ügyfélfogadási időben egy tanúként 
megidézett személy kérelmére hivatkozva kér tanácsot. 
Tájékoztassa a tanúvédelem fajtáiról! 
 
Információtartalom vázlata 
 
 A tanú zárt adatkezelésének folyamata 
 A „védett tanú” intézményének jellemzői 
 A „különösen védett tanú” intézménye 
 A tanúvédelmi program szervezete 
 
 
A tanú zárt adatkezelésének folyamata 
 

A tanú személyi adatainak és indokolt esetben nevének zárt kezelése 

96. § (1) A tanú, illetőleg az érdekében eljáró ügyvéd kérelmére vagy hivatalból elrendelhető, 
hogy a tanú személyi adatait [85. § (2) bek.] - a nevén kívül - az iratok között elkülönítve, 
zártan kezeljék. Kivételesen indokolt esetben a tanú nevének zárt kezelése is elrendelhető. 
Ezekben az esetekben a tanú zártan kezelt adatait csak az ügyben eljáró bíróság, az ügyész, 
illetve a nyomozó hatóság tekintheti meg. 
(2) Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését rendelték el, ettől kezdve 
a) az eljárást folytató bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság biztosítja, hogy a tanú zártan 
kezelt adatai az eljárás egyéb adataiból ne váljanak megismerhetővé, 
b) a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a tanú személyazonosságát az 
azonosításra alkalmas iratok megtekintésével állapítja meg, 
c) a személyi adatok zártan kezelésének megszüntetésére csak a tanú beleegyezésével kerülhet 
sor. 
(3) A tanú személyi adatai zárt kezelésének elrendelésétől kezdve a büntetőeljárásban részt 
vevőknek a tanú személyi adatait tartalmazó iratról olyan másolat adható, amely a tanú 
személyi adatait nem tartalmazza. 
 
 
A védett tanú intézményének jellemzői 
 
A törvény megszövegezéséből kitűnően a tanúvédelem kettős célt tűz ki maga elé. 
 

a) Az első és legfontosabb a tanú életének, testi épségének és személyes szabadságának 
védelme, amely a büntetőeljárás bármely szakaszában veszélybe kerülhet, így a tanút a 
védelem megilleti kihallgatása előtt, kihallgatása közben és utána is. A tanúvédelem 
szabályai közvetlenül a tanúzási kötelezettség teljesítésével magát veszélynek kitevő 
személy jogi és fizikai védelmét szolgálják,  



 
b) ugyanakkor viszont a tanúvédelem az igazságszolgáltatás zavartalan működését is 

biztosítja  
 

A tanú közreműködése nélkül bizonyos ügyek felderítése és bizonyítása gyakorlatilag 
lehetetlenné válna, emiatt pedig az igazságszolgáltatásban is olyan zavarok 
keletkeznének.  

 
A tanú biztonságérzete szempontjából rendkívül lényeges kérdés, hogy a tanút mettől meddig 
illeti meg a védelem. Tanúvédelemről csakis a büntetőeljárás megindítása után lehet szó. 
Rendkívül lényeges, hogy az alkalmazott tanúvédelem mindig csak a konkrét büntetőügyre 
vonatkozik, így az egyik ügyben különösen védetté nyilvánított tanú a másik ügyben az 
általános szabályok szerint köteles a tanúként való közreműködésre. 
 
 

a) Ha a tanú vagy a terhelt védelme ezt szükségessé teszi, a tanú, illetőleg a terhelt 
szembesítését mellőzni kell. 

 
b) Ha a tanú védelme szükségessé teszi, a felismerésre bemutatást úgy kell végezni, hogy 

a felismerésre bemutatott a tanút ne ismerhesse fel, illetőleg ne észlelhesse (pl. 
detektívtükör).  

 
c) a tanú kihallgatása idején lehetőség van arra, hogy a vádlott ne tartózkodjék a 

tárgyalóteremben [Be. 293. § (2) bek.], 

 

Különösen védett tanú 

97. § Különösen védetté nyilvánítható a tanú, ha 
a) vallomása kiemelkedő súlyú ügy lényeges körülményeire vonatkozik, 
b) a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható, 
c) a személye, a tartózkodási helye, valamint az, hogy az ügyész, illetve a nyomozó hatóság 
tanúként kívánja kihallgatni, a terhelt és a védő előtt nem ismert, 
d) személyének felfedése esetén a tanú vagy hozzátartozója élete, testi épsége vagy személyes 
szabadsága súlyos fenyegetésnek lenne kitéve. 

a) a különösen védett tanú a tárgyalásra nem idézhető meg  

b)  Különösen indokolt esetben az eljárást folytató bíróság tanácsának elnöke, ügyész, 
illetőleg nyomozó hatóság kezdeményezheti, hogy a …, továbbá a tanú, rá tekintettel 
más személy a külön jogszabályban meghatározott védelemben részesüljön. 
 

c) a különösen védett tanú meghallgatásán az ügyész jelen lehet [Be. 213. § (2) bek.], 
 
 

 

 



 

Tanúvédelmi programban részt vevő személyekre vonatkozó rendelkezések 

 
A törvény rögzíti, hogy a tanúvédelmi programba bevont terheltnek, sértettnek és tanúnak a 
programban való részvétele a büntetőeljárási jogaikat és kötelezettségeiket nem érinti, a 
programban való részvétel esetén a törvényt az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. 

a) A programban résztvevő személyt a védelmet ellátó szerv útján kell idézni, illetőleg 
értesíteni, - az ilyen személy részére kézbesítendő hivatalos iratot csak a védelmet ellátó szerv 
útján lehet kézbesíteni. 

b) A védelmi programba bevont személlyel szemben a szolgálat óvintézkedésként dönthet a 
lakóhely, tartózkodási hely megváltoztatásában, az érdekelt biztonságos helyen való 
elhelyezésében, a személyvédelem igénybevételéről, adatzárlat elrendeléséről, 
névváltoztatásról, személyazonosság megváltoztatásról. 

c) A védelmet ellátó szerv képes megítélni, hogy a védelmi programban résztvevő 
személyre vonatkozó iratok közül melyek és milyen tartalommal azok, amelyek a védelem 
érdekeit nem veszélyeztetik, ezért a programban résztvevő személy személyes adatait 
tartalmazó iratról másolat, a személyre vonatkozó felvilágosítás csak annak adható, akinek 
részére a védelmet ellátó szerv ezt engedélyezte. 

d) A programban résztvevő személy megjelenésével és közreműködésével kapcsolatosan 
felmerült költség bűnügyi költségként nem számolható el, mivel a költséget a védelmi 
programot végrehajtó szerv költségvetéséből kell fedezni. 

e) A védelmi program lényege, hogy a veszélyeztetett tanú (sértett, terhelt) a 
büntetőeljárásban olyan vallomást tegyen, amely a bűnüldözést nagymértékben segíti. A 
tanúvédelmi program során azonban olyan sajátos védelmi intézkedésre is sor kerülhet, mint a 
névváltoztatás vagy a személyazonosság teljes cseréje. 
 

 
 



 
9. Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. Az irodába bejövő és 
érdeklődő ügyfélnek magyarázza el részletesen a jogalkalmazás 
szakaszait! 
 
Információtartalom vázlata 
 
- A jogalkalmazás fogalma 
- A tényállás megállapításának szakasza 
- A jogszabály értelmezésének szakasza 
- Alanyaik szerinti csoportosítás és jellemzők (ki végzi, milyen 

formában, milyen kötelező erővel) 
- A jogszabály-értelmezés eredménye 
- Határozathozatal szakasza 
 
 
Jogalkalmazás fogalma: Egyrészt a jogalanyok jogkövető magatartása, másrészt az állami 
szervek olyan tudatos magatartása, mely során egyedi jogviszonyt keletkeztetnek, 
módosítanak, vagy szüntetnek meg, s tevékenység valamely döntésben jelenik meg. 
 
A jogalkalmazás akkor kerül előtérbe, ha a jogot érvényesíteni kell, ha vita kapcsán 
jogsérelmet kell orvosolni.  
 
A jogalkalmazás lényege: az absztrakt módon megfogalmazott jogi normákat (anyagi és 
eljárásjogi normákat) konkrét életviszonyokra alkalmazzák. 
 

A jogalkalmazás 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, 
vagy megszüntetnek, megállapítják. 
 
 A jogalkalmazás jogilag szabályozott eljárás keretében megy végbe. 
(eljárásjogi törvények) 
 
 A jogalkalmazás során hozott döntés nem teljesítése kényszerintézkedést von 
maga után (végrehajtási eljárás) 
 
 
 



 
 
A jogalkalmazás csoportosítható: 
 
Az eljárás jogilag szabályozott rendje szerint: 
 
 alapeljárás 
 jogorvoslati 
 végrehajtási (valamennyi eljárásra érvényes!) 
 
Az alapeljárás a jogalkalmazás szükségszerű eleme, ami mindig ezzel kezdődik, és olykor be 
is fejeződik. A jogorvoslati szakaszban az alapeljárásban hozott döntés felülvizsgálata 
történik. A végrehajtási eljárásra csak akkor kerül sor, ha a jogerős döntésben foglaltakat az 
érintettek nem tartják be. A végrehajtás akár kényszerrel is biztosítható.   

A jogalkalmazás folyamatán belül három fő szakaszt különböztetünk meg ezek:  

a) a tényállás megállapítása  
b) a jogszabály értelmezése  
c) a határozathozatal  
 
 
A tényállás megállapításának szakasza 

A tényállás megállapítása keretében a jogalkalmazó feladata a jogilag releváns tények (jogi 
tények) feltárása. A jogi tények hatása abban van, hogy a jogalanyok között jogviszonyt 
keletkeztetnek, módosítanak, vagy megszüntetnek. A jogszabály ad útmutatást a 
jogalkalmazónak, hogy konkrét egyedi jogesetnek melyek a társadalmi, s ennek 
következtében jogilag is lényeges elemei. 

A jogszabályi értelmezésnek szakasza  
 
 
1). Nyelvtani (interpretatio grammatica)  
A jogszabály tartalmát a nyelvtani szabályok segítségével értelmezi, a szavak általánosan 
elfogadott jelentése alapján. Fontos a jogi nyelv, mint szaknyelv, a jogi kifejezések pontos, 
egyértelmű meghatározása. Egy kifejezés csak egyetlen fogalmat fedjen le.  
 
2). Logikai (interpretatio logica)  
A formális logika szabályainak alkalmazását jelenti a jogszabály valóságos tartalmának 
feltárásában.  
 
3). Rendszertani értelmezés (interpretatio systematica)  
A jogszabály elhelyezkedését vizsgálja a jogrendszeren, jogágon belül. A jogalkotó akaratára 
abból következtetünk, hogy az adott jogszabály más jogintézményekkel, jogággal és 
jogrendszerrel milyen összefüggésben van. 
 
4). Történeti értelmezés (interpretatio historica)  
A jogszabály keletkezési körülményeit, fejlődését, társadalmi körülményeit vizsgálja, ebből 
következtet a valódi tartalmára és arra, hogy vajon mi is lehetett a jogalkotó akarata? 
 



A nyelvtani és logikai értelmezés a jogértelmezés első (mindig előforduló), a rendszertani és a 
történeti értelmezés a jogszabály értelmezés második (csak esetenként szükséges) szakasza.  
 
A jogalkalmazás alanyaik szerinti csoportosítás és jellemzői (ki végzi, milyen formában, 
milyen kötelező erővel) 
 
 
A jogalkalmazást kétféle értelemben szokásos használni.  
Egyrészt jogalkalmazásnak minősül a jogalanyok jogkövető magatartása. Ebben az esetben a 
jogi normában foglaltakat az egyes jogalanyok önként betartják. 
A jogalkalmazásnak másik, szűkebb értelemben vett fogalmán az állami szervek olyan 
tudatos magatartását értjük, amely során az állami szervek egyedi jogviszonyt keletkeztetnek, 
módosítanak vagy megszüntetnek. E tevékenység valamely döntésben jelenik meg (ítélet, 
határozat), s a döntés kikényszerítésére az állami kényszerítő apparátus igénybe vehető. 
Jogszabály társadalmi szervet is felruházhat jogalkalmazói tevékenységgel (pl.választott 
bíróság, gazdasági kamarák). Ebben az esetben is kapcsolat van az állami jellegű 
jogalkalmazással, hiszen a társadalmi szerv döntésének végrehajtását az állam garantálja. 
 
Az állami szervek jogalkalmazó tevékenységén belül alapvetően:  
 bírói és  
 közigazgatási jogalkalmazást különböztethetünk meg,  

de ezekhez kapcsolódik az ügyészségi, rendőrségi, munkaügyi jogalkalmazás is. 
 
 
a) Bírói jogalkalmazás 
 
 
Alapja szigorúan az írott jog, bírói igazságszolgáltatást az alábbi ügyszakokra bonthatjuk: 
büntető, polgári, közigazgatási ügyszak. 
A bírósági jogalkalmazás egységéről a Legfelsőbb Bíróság gondoskodik jogegységi 
határozataival.  
 
 
Polgári bírói jogalkalmazást jellemzi 
 
 Felperes és az alperes konfliktusa, ez követelésben és védekezésben nyilvánul 

meg 
 Csak az érintett kezdeményezheti, a bíróság kötve van a felek 

megegyezéséhez, (kivétel: kogens szabály!) 
 A felek jogilag egyenrangúak 
 
Büntető bírói jogalkalmazás 
 
 Vádlott és a közvádló ügyész konfliktusa 
 A bíróság jogszabályok alapján dönt, a felek nem egyezhetnek meg (kivéve: 

vádalku) 
 A vádlott jogait biztosítani kell 
 
Közigazgatási bírói jogalkalmazás  
 
 Közigazgatási jogalkalmazás kapcsán a közigazgatás rendszerén belül már 

kimerített jogorvoslati igénybevétele után lehetséges 
 A bíróság a döntés törvényességét vizsgálja (nem a tényeket!) 
 
 



 
b) Közigazgatási jogalkalmazás 
 
A közigazgatási szervek jogalkalmazói tevékenysége a hatósági jogalkalmazás, a 
közigazgatási szerv hivatalból vagy az ügyfél kérelmére eljár, és döntést hoz. 
A döntés irányulhat az ügyfelet érintő jog vagy kötelezettség megállapítására, adat 
igazolására, nyilvántartás vezetésével, hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos döntésre. 
Szabálysértési ügyekben is eljárhat.  Itt nagyobb szerepe van a méltányosságnak, és a 
célszerűségnek, mint a bírósági eljárásban. Jellemzi még a keretszabályozás.. 
 
Jogszabály értelmezés eredménye: 
 

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

2. megszorító értelmezésről beszélünk olyan esetben, amikor a jogszabály alkalmazási 
körét a látszólagosnál szűkebben állapítják meg 

3. kiterjesztő értelmezésről beszélünk olyan esetben, amikor a jogszabály alkalmazási 
körét a látszólagosnál tágabban vonják meg, vagyis a nyelvtani értelmezéshez képest 
tágabban. 

Lényeges, hogy mihez viszonyítva szólunk az értelmezésnek az eredmény szerint valamilyen 
fajtájáról. Így nincs akadálya a nyelvtani értelmezéshez képest a tágabb vagy szűkebb 
értelmezésnek, ha az egyéb értelmezési módok felhasználásával a jogszabály objektív 
jogalkotói jelentésének, megállapítására szolgál. 
A valódi kiterjesztő vagy megszorító értelmezés a jogszabály jelentésétől, a jogalkotó eredeti 
akaratától való eltérést jelenti.  
 
Határozathozatal szakasza 
 
A jogszabályok érvényre juttatásának módja a hivatalos jogalkalmazás, mely a többi hatalmi 
ágtól független bíróságok feladata. A bíróság döntését törvényben szabályozott kétfokozatú 
eljárásban hozza meg. Az első fokon hozott határozattal (ítélettel) szemben rendes 
perorvoslatnak van helye.  
A bíróság a per érdemében ítélettel, a per során felmerült minden más kérdésben – beleértve a 
per megszüntetését is – végzéssel határoz.  
 Az ítéletnek ki kell terjednie a perben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre, de a 
döntés nem terjedhet túl a kereseti kérelmen, illetőleg az ellenkérelmen; ez a szabály a 
főkövetelés járulékaira (kamat, költség stb.) is kiterjed. 
Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a bíróság a saját határozatához abban a 
perben, amelyben azt hozta, kötve van.  
 
Az ítélet tartalmától függően lehet: 
 helyt adó (felperes a pernyertes); 
 elutasító (felperes pervesztes lett); 
 vegyes jellegű részben helyt adó, részben elutasító (felperes csak részben lett pernyertes).  
 
A perorvoslat – miként az a nevéből is kitűnik – a bírósági határozatok megtámadásának 
eszköze. Két fő csoportja van: 
 
a) a jogerőre nem emelkedett bírósági határozatok megtámadására szolgáló rendes 
perorvoslat: a fellebbezés 



b) a jogerős bírósági határozatok megtámadásának eszköze a rendkívüli perorvoslat: ilyen a 
perújítás és a felülvizsgálat. 
10. Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. Egy adott ügyben hozott 
bírósági ítélet jogerőre emelkedésének a napját kell 
megállapítania. A felek az ítéletet 2222. február 2-án vették át. 
(Jelenleg 2222. március 3-a van.) Magyarázza el az ügyfélnek a 
jogerőre vonatkozó ismereteket! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– A jogerő fogalma 
– Az alaki jogerő 
– A stádiumok: első és második 
– A stádiumok: harmadik, negyedik 
– Az anyagi jogerő 
 
Jogerő fogalma: minősített kötőerőnek is nevezhetjük, utalva ezzel arra, hogy az egyszerű 
kötőerőnél magasabb fokú joghatást biztosít a bírósági határozatoknak. Jogerőhatás csak 
azokhoz a határozatokhoz fűződik, amelyek fellebbezéssel már nem támadhatóak meg. 
Legfontosabb tulajdonságai, a megtámadhatatlanság, véglegesség, határozat irányadó volta és 
a végrehajthatóság. 
A bírósági határozatokhoz számos joghatás fűződik. A legfontosabb joghatás a jogerő. 
Jogerőhatás csak azokhoz a határozatokhoz fűződik, amelyek fellebbezéssel már nem 
támadhatók meg.  
A jogerős bírósági határozat:  
 megtámadhatatlan;  
 végleges;  
 végrehajtható. 
 
Alaki jogerő 
 
A megtámadhatatlanságot alaki jogerőnek is nevezik. Ennek megfelelően alakilag jogerőre 
emelkedik az a határozat, mely ellen nincs helye fellebbezésnek, vagy amely ellen 
fellebbezésnek van helye, de a fellebbezésre jogosultak a törvényes határidőn belül nem éltek 
fellebbezéssel, illetve a fellebbezési jogukról lemondtak. 
 
A véglegesség azt jelenti, hogy a határozat tovább már nem vitatható módon rendezi a felek 
jogviszonyát; ezt nevezik anyagi jogerőnek. Az anyagi jogerő pozitív hatása abban áll, hogy 
a felek, a bíróság és más hatóságok egyrészt kötve vannak az anyagi jogerőhöz, másrészt a 
jogerős határozat tartalmát irányadónak kell tekinteniük.  
 
Az anyagi jogerő ítélt dolgot (res iudicata) eredményez, mely szerint ugyanazok a felek (és 
jogutódaik) ugyanabból a ténybeli alapból származó, ugyanazon jog iránt új pert nem 
indíthatnak. 
 



Kivétel a res iudicata hatása alól, ha az ítélet egyik felet olyan szolgáltatásra kötelezi, amely 
az ítélet meghozatala után jár le. Ilyenkor az ítélet anyagi jogereje nem gátolja azt, hogy a 
felek bármelyike keresetet indíthasson a szolgáltatás mennyiségének vagy időtartamának 
megváltoztatása iránt, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság az ítéletét alapította, utóbb 
lényegesen megváltoztak. Az ilyen ún. utóperben (pl. tartásdíj vagy kártérítési járadék 
felemelése vagy leszállítása iránti per) a bíróságnak tehát mindenek előtt azt kell vizsgálnia, 
hogy a korábbi ítéletben rögzített tényálláshoz képest a megváltoztatás szempontjából 
releváns tények tekintetében bekövetkezett-e lényeges változás. A lényeges változás 
megítélésénél jelentősége van annak is, hogy a körülmények kedvező vagy kedvezőtlen 
változása átmeneti jellegű vagy huzamosabb időn át fennállónak tekinthető-e. Önmagában 
egy néhány hónapos jövedelemcsökkenés például a tartásdíj leszállítását nem eredményezheti. 
A szolgáltatás mennyiségének, időtartamának megváltoztatása a kereset megindítását 
megelőző hatodik hónaptól igényelhető. A kereset megindításának ideje a keresetlevél 
beadásának időpontjával azonos. 
Az ítélet ellen benyújtott fellebbezésnek nem kell feltétlenül az egész határozat ellen 
irányulnia. Előfordulhat az is, hogy a fél a határozatnak csak egyes részeit sérelmezi, más 
rendelkezésekkel viszont egyetért. Ezzel függ össze a törvénynek a részjogerőre vonatkozó 
rendelkezése.  
Ha a fellebbezésre jogosult a határozatnak csak valamely része vagy valamely rendelkezése 
ellen él fellebbezéssel, a határozatnak a fellebbezéssel nem érintett része jogerőre emelkedik 
(részjogerő).  
A másodfokú bíróság kérelemre a másodfokú eljárás során végzéssel bármikor 
megállapíthatja, hogy az ítéletnek fellebbezéssel, illetőleg csatlakozó fellebbezéssel meg nem 
támadott része jogerőre emelkedett. 
Megjegyzendő, hogy egy másik jogágban, a közigazgatási (államigazgatási) ügyeknél a 
másodfokú hatóságot nem köti a részjogerő, tehát, ha csak az ügyfél fellebbezett, a 
másodfokú határozat számára akár kedvezőtlenebb is lehet!). 
 
A végrehajthatóság azt jelenti, hogy a teljesítési határidő után önkéntes teljesítés hiányában a 
jogerős bírósági határozatban foglaltak állami kényszer alkalmazásával is kikényszeríthetők. 
Meg kell említeni, hogy van néhány olyan eset is, amikor a törvény megengedi a nem jogerős 
határozatok végrehajtását is (pl. tartásdíjnál), ilyenkor előzetes végrehajthatóságról 
beszélünk. Az előzetes végrehajthatóság révén a jogosult gyorsabban jut a követeléséhez, 
mert nem kell bevárnia a határozat jogerőre emelkedését, amelyet az esetleges fellebbezési 
eljárás jelentősen késleltethetne. Az előzetes végrehajthatóság elrendelése hivatalból történik, 
ahhoz az érdekelt fél kérelmére nincs szükség.   
 
Különbséget tehetünk viszonylagos (relatív) és végleges (abszolút) megtámadhatatlanság 
között. Az alaki jogerő már az előbbi esetében is beáll, mivel azt a határozatot, amely rendes 
perorvoslattal nem támadható meg jogerősnek tekintjük. Ennek megfelelően jogerőre 
emelkedik az a határozat, mely ellen nincs helye a fellebbezésnek vagy olyan esetben, ha a 
fellebbezésre jogosultak nem éltek a fellebbezéssel a törvényes határidőn belül, fellebbezési 
jogukról lemondtak vagy fellebbezésüket visszavonták. 
 
 Alaki jogerő stádiumai:  
A stádiumelmélet szerint az a jogerőre emelkedett határozat, amely a fellebbezéssel már nem 
támadható meg, 
- eléri az alaki jogerő elő stádiumát, a viszonylagos megtámadhatatlanság legalsó fokát, 
első stádium.(itt még felülvizsgálati kérelemmel, igazolási kérelemmel vagy perújítási 
kérelemmel még megtámadható) 



- 60 nap elteltével a határozat eléri a 2. stádiumot, amikor fellebbezéssel és 
felülvizsgálattal már nem, de igazolással és perújítással még meg lehet támadni 
- 3 hónap elteltével már csak perújítással támadható meg. Ez a 3. stádium 
- 5 évnek kell eltelnie, hogy a határozat elérje a végleges megtámadhatatlanságot, azaz a 4. 
stádiumot 
 
 
Alaki jogerő stádiumai: 

 
 
 
 
1. stádium            2.  stádium           3. stádium            4.  stádium 
        60 nap               
                  6 hónap 
 
                                      5 év  
 
 
1. stádium: Relatív megtámadhatatlanság szakasza:  
Ha már rendes perorvoslattal nem támadható meg a határozat, akkor csak  
-  felülvizsgálati kérelemmel  
-  igazolási kérelemmel                                          lehet megtámadni, ezeket nevezzük 
-  perújítási kérelemmel                                  rendkívüli perorvoslatnak. 
 
 
 
2. stádium: 60 nap elteltével lép be a határozat a jogerő II. szakaszába, ahol már nem 
támadható meg a határozat felülvizsgálati kérelemmel sem, marad:  
-  igazolási kérelem 
-  perújítási kérelem 
 
 
3. stádium: 6 hónap elteltével a határozat belép az alaki jogerő III. szakaszába, ahol már 
igazolási    kérelemmel sem támadható meg a határozat,  csak:  
-  perújítási kérelemmel  
 
 
4.stádium: 5 év múlva  a IV. szakaszban már nincs lehetőség perújítási kérelem 
beadásának sem, a határozat elérkezett az abszolút megtámadhatatlanság szakaszába.  
Itt emelkedik a határozat teljes jogerőre. 
 
Az anyagi jogerő: az ítéletekhez, meghagyáshoz, továbbá egyes végzésekhez anyagi jogerő-
hatás fűződik. Tartalmát egy pozitív és egy negatív hatásban jelöljük meg. 
Pozitív hatás: abban áll, hogy a felek, a bíróság és más hatóság egyrészt kötve vannak az 
anyagi jogerőhöz, másrészt a jogerős határozat tartalmát irányadónak kell tekinteniük. 
Negatív hatás: „res iudicata”( ítélt dolog), mely megakadályozza azt, hogy ugyanazon 
tényalapból származó ugyanazon jog iránt ugyanazok a felek egymás ellen új keresetet 



indíthassanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben egyébként vitássá 
tehessék. 
 
 
Határidők a jogerőre emelkedés kiszámításához 
 
A határidőket napok, hónapok vagy évek szerint kell számítani. 
A napokban megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, 
amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény (pl. kézbesítés, 
kihirdetés) esik. A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, 
amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában 
hiányzik, a hó utolsó napján. 
 
Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő 
legközelebbi munkanapon jár le. A határidő elmulasztásának következményeit nem lehet 
alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott 
küldeményként postára adták. 
A határidő az utolsó nap végével jár le, a bírósághoz intézett beadvány előterjesztésére és a 
bíróság előtt teljesítendő cselekményre megállapított határidő azonban már a hivatali idő 
végével lejár. A bíróság az általa megállapított határidőt fontos okból egyszer 
meghosszabbíthatja; a határidő - meghosszabbítással együtt - negyvenöt napnál hosszabb nem 
lehet, kivéve, ha a szakértői vélemény elkészítése hosszabb határidőt tesz szükségessé.  
 



 
11. Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. A főnöke (az ügyvéd) 
megkéri, hogy a jogszabályok közül keressen elő egy 
meghatározott számú törvényt. A feladat teljesítését követően 
vázolja fel a magyar jogforrási hierarchiát, és határozza meg az 
alapelveit! 
 
Információtartalom vázlata 
 
- A jogforrás, jogforrási hierarchia fogalma 
- A jogforrási hierarchia felépítése 

 - A törvények 
 - A rendeletek 

- Az alapelvek 1. 
- Az alapelvek 2. 
- Az alapelvek 3 
 
 
A jogforrás, jogforrási hierarchia fogalma 
 
A jog az állam által alkotott vagy szankcionált, és a társadalom valamennyi tagjára kötelező, 
kikényszerítő magatartási szabályok összessége. A jogot tehát jellemzően állami szervek 
alkotják s egyúttal az állami szervek feladata a jogszabályok érvényesítése, kikényszerítése. 
Ugyanakkor a jogalkotás módját és szabályait is jogszabályok határozzák meg, mert a 
jogszabályok az állami szervek eljárásának kereteit is meghatározzák. 
 
A jogforrás arra a kérdésre ad választ, hogy mely szerv és milyen formában alkothat 
jogszabályokat. 
A jogforrás arra a kérdésre ad választ, hogy mely szerv és milyen formában alkothat 
jogszabályt. Ezen az alapon beszélhetünk belső és külső jogforrásról.  
A belső jogforrás körébe azok a szervek tartoznak, amelyek a jogszabály megalkotására 
felhatalmazást kaptak (pl. Országgyűlés, Kormány, stb.).  
A külső (alaki) jogforrás pedig az a forma, amelyben a jogszabály megjelenik, amelyben 
kötelező ereje és más jogszabályokhoz való viszonya megtestesül (pl. törvény, 
kormányrendelet stb.). 
 
Az Európai Unió rendeletei Magyarország csatlakozása után közvetlenül alkalmazandó 
jogforrásoknak számítanak.  
 
A közösségi jog ilyen előírásai a tagállam jogrendszerének adaptációja nélkül, tehát saját 
erejüknél fogva, közvetlenül érvényesülnek, illetve azokat érvényesíteni kell a tagállami 
jogrendszerben. A közösségi jog rendeletére magánszemélyek a nemzeti bíróságok előtt 
hivatkozhatnak, abból eredő jogaikat közvetlenül érvényesíthetik.  
 
 



 
 
A jogforrási rendszer alapelvei 
 
A törvényeknek általánosnak kell lennie, tehát nem vonatkozhat meghatározott személyre.  
1. Azonos szintű de később meghozott jogszabály közül mindig az utolsó az érvényes.  
2. Különös és általános szabály közül mindig a különös érvényes  
3. A rendelkezéseknek főszabályként nem lehet visszaható hatálya   
 
A jogforrások nem azonos rangúak, a hierarchia élén az Alkotmány áll, mely az írott jog 
legmagasabb szintű jogszabálya. Alacsonyabb szintű jogszabály nem ütközhet magasabb 
szintű jogszabályba. 
 
A jogforrási hierarchia felépítése 
 
A jogalkotási törvény szerint a jogi normák két csoportja:  
a) a jogszabály és az 
b) állami irányítás egyéb eszköze 
  
a. a jogszabályok (alkotmány, törvény, kormányrendelet, MNB elnökének rendelete 
(jegybanki rendelet), miniszterelnöki rendelet és miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet), 
 
Jogalkotó hatásköre csak azoknak az állami szerveknek van, amelyek erre az Alaptörvényben 
felhatalmazást kaptak.  
A jogalkotó hatásköröket az Alaptörvény és a jogalkotási törvény szabályozza. 
A jogszabály formája törvény vagy rendelet lehet. 
 
A jogszabályok hierarchiája: 
 
 az Alaptörvény (Alkotmány), 
 törvény (ezek egy része ún. sarkalatos kétharmados); 
 a Kormány és az MNB elnökének rendelete; 
 a miniszteri (és a miniszterelnöki) rendeletet; 
 önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete (pl. PSZÁF, Médiahatóság); 
 az önkormányzat rendelete. 
 
A jogforrási hierarchia élén az Országgyűlés által alkotott Alaptörvény áll. Az Alaptörvény az 
írott jog legmagasabb szintű jogszabálya. 
Magyarországon az Alaptörvény megalkotásához és megváltoztatásához az országgyűlési 
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.  
 
Egy alkotmány fő szabályozási területei:  
 az állami berendezkedésre (hatáskör, működés) vonatkozó főbb szabályok,  
 a legalapvetőbb emberi- és állampolgári jogok és kötelezettségek, 
 nemzeti jelképek, szimbólumok. 
 
Az Alaptörvény az alkotmányjog legfőbb jogforrása. A törvények között és a jogrendben 
elsődlegességet élvez. 
Az Alaptörvényben, az állam önmagát korlátozva biztosítja polgárai számára az alapvető 
jogokat, a hatalom gyakorlásának törvényes kereteit és szervezetét. Ez abban fejeződik ki, 



hogy más törvények és alacsonyabb szintű jogszabályok céljaikban, rendelkezéseikben az 
Alaptörvényhez igazodnak. Az államszervezet és a jogrendszer kiépítése az Alaptörvényben 
rögzített szabályoknak, a kapcsolódó sarkalatos törvényeknek és általános jogi garanciákat 
hordozó alapelveknek megfelelően történhet.  
Az Alaptörvény és a jogrendszer szoros összefüggésének tere, hogy az Alaptörvény tételesen 
rögzíti azokat a jogalkotási tárgyköröket (társadalmi viszonyokat) amelyek csak törvényben 
szabályozhatók.  
E tárgykörök alapnormái az Alaptörvényben rögzítve vannak, részletes szabályai pedig, az 
egyes tárgykört szabályozó külön törvényben szerepelnek. Mindez úgyis megfogalmazható, 
hogy az Alaptörvény a törvényalkotás fő irányait és zsinórmértékét is megadja. 
 
Az Alaptörvény 6 részből áll, a Himnusz első sorával kezdődik, majd  
 A PREAMBULUM folytatódik. 
 Az ALAPVETÉS című második rész nagybetűkkel jelölt A-T- ig tartó, összesen 19 cikkre van 

osztva.  
 A SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG című harmadik rész római számokkal jelölt  

I.-XXXI. cikket tartalmaz, az alapjogok és kötelességek felsorolásával. 
 Az ÁLLAM című negyedik rész arab számokkal jelölt 1-47 cikkre oszlik. 
 A KÜLÖNLEGES JOGREND című ötödik rész szerkezetében folytatja a negyedik 

rész számozását 48-54 cikkig, tehát hét cikkből áll. 
           A ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK című a hatodik rész. 
 
Az Alaptörvény fölötte áll az egyszerű törvényeknek, s ha a törvények az Alaptörvénytől 
eltérnek, az Alaptörvénynek kell érvényesülnie. Ilyenkor a törvényeket és egyéb 
jogszabályokat az e célra létrehozott speciális bíróság, az Alkotmánybíróság 
alkotmányellenesnek nyilvánítja és a jogszabályt részben, vagy egészben megsemmisíti (de 
nem változtathat rajta) és az erről szóló határozatot a Magyar Közlönyben közzéteszi.  
 
A jogforrási hierarchiában az Alkotmány után a törvények következnek, melyeket ugyancsak 
az Országgyűlés alkot meg.   
Törvényt a köztársasági elnök, a Kormány, minden országgyűlési bizottság és bármely 
országgyűlési képviselő kezdeményezhet. Az Országgyűlés által elfogadott törvényt az 
Országgyűlés elnöke aláírja, majd megküldi a köztársasági elnöknek. 
A magyar Alkotmány a törvényhozási eljárásnak csak egyes, fontosabb csomópontjait 
szabályozza. Ilyen csomópont - a törvény fontos érvényességi kelléke -, a kihirdetés.  
A törvény kihirdetéséről, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon - az Országgyűlés 
elnökének sürgősségi kérelmére öt napon - belül a köztársasági elnök gondoskodik. A 
kihirdetésre megküldött törvényt aláírja. A törvényt a hivatalos lapban ki kell hirdetni. 
A törvényt évszámmal, római számmal és tv. rövidítéssel kell jelölni. Bizonyos tárgyköröket 
csak törvényben lehet szabályozni. Az Országgyűlés, mint a legfelsőbb államhatalmi és 
népképviseleti szerv természetesen bármely kérdésben hozhat törvényt; a gyakorlatban is 
megfigyelhető, hogy a társadalmi viszonyok egyre szélesebb körét törvényi szinten 
szabályozzák. 
 
A jogforrási hierarchia következő szintjén a kormányrendelet áll. A Kormány rendelete 
törvénnyel nem lehet ellentétes.  
A jogforrási hierarchiában a kormányrendelettel azonos szintet jelent az MNB elnökének 
rendelete. A Magyar Nemzeti Bank a pénzforgalom szabályozására kapott alkotmányos 
felhatalmazásából következik: a bankjegy és érmekibocsátásának - a Magyar Köztársaság 



törvényes fizetőeszköze kibocsátásának - kizárólagos joga. A kibocsátás jogi (normatív) 
formája a Magyar Közlönyben kihirdetendő jegybanki rendelet. 
A jogforrási hierarchia következő szintjét a miniszterelnöki- és miniszteri rendeletek 
képviselik. A Kormány elnöke és tagjai a törvényben meghatározott hatáskörükben 
rendeleteket adnak ki. A rendeletalkotási jogkör feltétele, hogy törvény vagy kormányrendelet 
meghatározott tárgykörben a minisztert rendelet alkotására felhatalmazza. A szabályozás 
szerint nincs szintbeli különbség a miniszterelnöki és a miniszteri rendelet között. 
Az Alaptörvény rendelkezése szerint „Az Országgyűlés sarkalatos törvényben a végrehajtó 
hatalom körébe tartozó egyes feladat és hatáskörök ellátására és gyakorlására önálló 
szabályozó szerveket hozhat létre. Ennek megfelelően az önálló szabályozó szerv 
vezetőjének rendelete is lehet jogforrás.  
A jogforrási hierarchia legalsó szintjén az önkormányzati rendelet helyezkedik el. Az 
önkormányzati rendeltet a helyi képviselőtestület alkotja a helyi társadalmi viszonyok 
rendezése céljából. Az önkormányzat rendeletalkotási jogköre törvényi felhatalmazáson 
alapul, a törvény végrehajtásának feltételeit igazítja a helyi viszonyokhoz. Az önkormányzati 
rendelet sem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal. 
 
Jogszabályt akkor kell alkotni, ha a társadalmi-gazdasági viszonyok változása, az 
állampolgári jogok és kötelességek rendezése, az érdek-összeütközések feloldása azt 
szükségessé teszi. A jogszabály megalkotása előtt - a tudomány eredményeire támaszkodva - 
elemezni kell a szabályozni kívánt társadalmi-gazdasági viszonyokat, az állampolgári jogok 
és kötelességek érvényesülését, az érdek-összeütközések feloldásának a lehetőségét, meg kell 
vizsgálni a szabályozás várható hatását és a végrehajtás feltételeit. A jogszabályokat a magyar 
nyelv szabályainak megfelelően, világosan és közérthetően kell megszövegezni. 
Az azonos vagy hasonló életviszonyokat általában ugyanabban a jogszabályban, illetőleg 
azonos vagy hasonló módon kell szabályozni. A szabályozás nem lehet párhuzamos vagy 
indokolatlanul többszintű. 
A jogszabály a végrehajtására kibocsátott jogszabállyal, valamint a jogszabály a 
módosításaival egységes szerkezetbe foglalható. Átfogó módosítás esetén az egységes 
szerkezetbe foglalást el kell végezni. 
A Magyar Közlönyben kell közzétenni a jogszabály szövegét, ha az egységes szerkezetbe 
foglalást az Országgyűlés vagy a Kormány rendelte el. A miniszter és az országos hatáskörű 
szerv vezetője a hivatalos lapjában is közzéteheti - az általa irányított vagy felügyelt szervek 
munkájának elősegítésére - a jogszabály egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
b. az állami irányítás egyéb jogi eszközei (határozat, utasítás, statisztikai 
közlemény, jogi iránymutatás.)  
 
A határozat az Országgyűlés, a Kormány és a helyi önkormányzatok által saját és az általuk 
közvetlenül irányított szervezetek működési feltételeinek a meghatározására  irányuló, illetve 
feladatot is tartalmazó általános érvényű jogi norma.  
 
Az utasítás, amikor a miniszter és az országos hatáskörű szerv vezetője jogszabályban 
meghatározott irányítási jogkörében a közvetlen irányítása alá tartozó szervek tevékenységét 
szabja meg. 
 
Statisztikai közlemény: A kizárólag statisztikai fogalmat, módszert, osztályozást, 
névjegyzéket és számjelet tartalmazó kötelező rendelkezést a Központi Statisztikai Hivatal 
elnöke statisztikai közleményként adja ki, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos 
lapjában kell közzétenni. 



 
 
 
 
Jogi iránymutatás (irányelv, tájékoztató) 
 
Az Országgyűlés, és a Kormány irányelvet bocsát ki, amelyben általános érvényű célokat, 
programokat határoz meg, illetőleg állást foglal az állami és a társadalmi élet fontos 
kérdéseiben. Ez az irányelv a Magyar Közlönyben közzétehető. 
Ha az Országgyűlés vagy a Kormány a jogszabályokat elvi állásfoglalásban értelmezi, akkor 
azt a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. 
A miniszter és az országos hatáskörű szerv vezetője irányelvet és tájékoztatót adhat ki. 
Az irányelv ajánlást ad a jogszabály végrehajtásának fő irányára és módszerére. 
A tájékoztató olyan tényt és adatot közöl, amelyet a jogszabály végrehajtásáért felelős 
szervnek a feladata teljesítéséhez ismernie kell. 
Az irányelv és a tájékoztató az azt kiadó szerv hivatalos lapjában közzétehető. 



 
12. Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. Foglalja össze az ügyvédi 
irodába beérkező ügyféllel a jogviszony alanyai közül a 
természetes személyre vonatkozó tudnivalókat! 
 
Információtartalom vázlata 
 
- A jogképesség fogalma 
- A természetes személy jogképessége, jellemzői 
- A természetes személy jogképességének keletkezése, 

megszűnése 
- A cselekvőképesség fogalma 
- A cselekvőképesek 
- A korlátozottan cselekvőképesek 
- A cselekvőképtelenek 
 
A jogképesség fogalma: 
 
Az ember jogképessége azt jelenti, hogy polgári jogviszony alanya lehet, vagyis polgári 
jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat. 
A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes, a jogképesség az életkorra, nemre, fajra, 
nemzetiséghez vagy felekezethez tartozásra tekintet nélkül egyenlő. A jogképességet 
korlátozó szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat semmis. 
 
A természetes személy jogképessége, és jellemzői: 
 
A jogképesség az embert, ha élve születik fogamzásának időpontjától kezdve illeti meg. A 
fogamzás időpontjának a születéstől visszafelé számított háromszázadik napot kell tekinteni 
(vélelem); bizonyítani lehet azonban, hogy a fogamzás korábban vagy későbben történt. Ilyen 
jellegű „megdönthető vélelemről” akkor beszélünk, ha a jog egy valószínűsíthető tényt 
mindaddig valóságnak fogad el, ameddig nem bizonyítják be annak valótlanságát.  
A vélelem egy jogszabály szerkesztési módszer. A vélelemhez a jog a való tényállás 
jogkövetkezményeit fűzi, anélkül, hogy az be lenne bizonyítva.  
A bizonyítás mellőzése megkönnyítheti a jogalkalmazást, elkerülhetővé teheti a jogvitát, vagy 
gyorsabbá teheti befejezését. Erre a jogszabály-szerkesztési módszerre a polgári jogon kívül 
más jogágakban is találni példát (pl. az apaság vélelme a családjogban, az ártatlanság vélelme 
a büntetőjogban stb.). 
A magyar jog szerint az élveszületett ember – akármilyen rövid ideig él is – jogképes, és 
megszerzi azokat a jogokat, illetőleg rászállnak azok a kötelezettségek, amelyek az 
élveszületéstől függtek. Az élveszületés és a fogamzás is orvosi kérdés, vitás esetben orvos 
szakértői bizonyításnak van helye. A méhmagzat jogképessége tehát sajátos, attól függően 
feltételes, hogy élve születik-e. Az élve születés pillanatában az ember visszaható hatállyal 
lesz jogképes, ha viszont halva született, úgy kell tekinteni, mintha meg sem fogant volna. 
A jogképesség általában a halállal szűnik meg. A halállal jogilag azonos a holtnak nyilvánítás. 
Előfordulhat ugyanis az is, hogy valaki eltűnik, s bár valószínűsíthető, hogy meghalt, de a 
holttestét nem lelik. Az ilyen eltűnt személyt bírósági határozattal holtnak lehet nyilvánítani, 



ha eltűnésétől számítva öt év eltelt anélkül, hogy életben létére utaló bármilyen adat ismeretes 
volna. A bíróság a holtnak nyilvánító határozatban megállapítja a halál valószínű időpontját 
is. 
A holtnak nyilvánított személyt az ellenkező bizonyításáig olyannak kell tekinteni, mintha 
meghalt volna. Ha a holtnak nyilvánított személy mégis előkerül, a holtnak nyilvánító 
határozat hatálytalanná válik, és az annak alapján beállott jogkövetkezmények – ha jogszabály 
kivételt nem tesz – semmisek. 
 
Az ember jogképessége tehát általános, egyenlő és feltétlen. 
 
Általános, mert kivétel nélkül minden embert megillet; 
Egyenlő, mert a jogképesség terjedelme szempontjából nincs különbség az egyes emberek 
között; 
Feltétlen, mert az élve született embert a törvény ereje folytán megilleti, nem fosztható meg 
tőle, s érvényesen még lemondani sem lehet róla. 
 
Cselekvőképesség fogalma: 
 
A jogi értelemben vett cselekvőképesség lényegében érvényes jognyilatkozat tételi 
(szerződéskötési) képességet jelent. A cselekvőképesség az embernek az a képessége, 
amelynél fogva saját akarat-elhatározásával, saját nevében jogokat szerezhet és 
kötelezettségeket vállalhat. A cselekvőképesség a magyar jogban csak emberre szabott 
kategória, s ennek következtében nem beszélhetünk a jogi személy vagy az állam 
cselekvőképességéről.  
A cselekvőképesség az ember jogképességénél szűkebb, ugyanis minden ember – feltételesen 
még a méhmagzat is – jogképes, cselekvőképessége viszont nem minden embernek van. A 
cselekvőképesség ugyanis feltételezi az ember belátási képességének épségét és érettségét. A 
törvény a cselekvőképesség szabályozásánál abból az elvből indul ki, hogy a 
cselekvőképesség minden embert megillet, ha cselekvőképessége a törvény értelmében nem 
esik korlátozás alá, vagy nincs kizárva. A törvényben megfogalmazott korlátozások közvetve 
nyilvánvalóan az érintettek érdekét szolgálják, mert nincs meg mindenkinek az a kellő értelmi 
fejlettsége, amely saját ügyeinek viteléhez és saját érdekeinek védelméhez szükséges. 
 
A cselekvőképesség szempontjából az emberek („az életkortól és az elmeállapotuktól 
függően”) három csoportba sorolhatók be: 
 
- a teljesen cselekvőképesek 
- a korlátozottan cselekvőképesek 
- a cselekvőképtelenek 
 
Cselekvőképesek: 
 
Teljesen cselekvőképes mindenki, akinek cselekvőképességét a törvény nem korlátozza vagy 
nem zárja ki. Az ilyen ember köthet szerződést, vagy tehet más jognyilatkozatot. 
Általánosságban tehát a 18. életévét betöltött, azaz nagykorú ember a teljesen cselekvőképes, 
feltéve, hogy az ügyeinek viteléhez szükséges belátási képességgel rendelkezik. 
 
Korlátozottan cselekvőképesek 
 



A korlátozottan cselekvőképes személy javára, illetőleg terhére a jognyilatkozatokat általában 
törvényes képviselője teszi. A korlátozottan cselekvőképesség következménye, hogy az ilyen 
személy jognyilatkozatának érvényességéhez – ha a jogszabály kivételt nem tesz – törvényes 
képviselőjének (szülő, gondnok) beleegyezése vagy utólagos hozzájárulása szükséges.  
A jogszabály rendelkezése folytán a korlátozottan cselekvőképes személy önállóan is 
megtehet bizonyos személyes jellegű nyilatkozatokat, a mindennapi élethez kapcsolódó 
kisebb jelentőségű szerződéseket köthet, rendelkezhet munkával megszerzett keresményével 
és köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez. 
 
Cselekvőképtelenek: 
 
- a 14. életévét be nem töltött kiskorú; 
- akit a bíróság cselekvőképtelenséget kizáró gondokság alá helyezett; 
- akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik (pl. súlyos 
alkoholos, vagy kábítószeres állapotban van). 
 
A törvény nem határozza meg a belátási képesség hiányához vezető egészségügyi, illetve 
egyéb okokat. A bírói gyakorlatban a cselekvőképtelen állapotba kerülés leggyakoribb oka az 
alkoholos befolyásoltság, de a belátási képesség hiányát kiválthatja más ok, így például 
gyógyszer vagy kábítószer fogyasztás, illetőleg az altatás következményeként előállt bódult 
állapot is. Arról, hogy az adott jognyilatkozat megtételére valóban cselekvőképtelen 
állapotban került sor, a szerződés érvénytelenségének megállapítására irányuló kérelem 
előterjesztése esetén, a bizonyítási eljárás lefolytatása után, valamennyi bizonyíték együttes 
mérlegelésével a bíróság dönt. 
 
A cselekvőképtelenség legfontosabb következménye, hogy a cselekvőképtelen személy 
jognyilatkozata – néhány kivételtől eltekintve – semmis; nevében törvényes képviselője jár el. 
A cselekvőképtelen személyek saját magatartásukkal sem jogokat, sem kötelezettségeket nem 
szerezhetnek. A mindennapi élet apró ügyletein kívül nem köthetnek szerződéseket, nem 
kötelezhetik el magukat, helyettük törvényes képviselőjük jár el. A törvényes képviselő 
kiskorúak esetén a szülő (szülő hiányában a gyámhatóság által kirendelt gyám), nagykorúak 
esetében a gondnok. 
 



13. Ön egy ügyvédi irodában dolgozik. Foglalja össze az 
információtartalom vázlatában szereplő fogalmakat! 
 
Információtartalom vázlata 
 
- A kormányforma fogalma 
- A monarchia fogalma 
- Abszolút monarchia 
- Alkotmányos monarchia 
- Parlamentáris monarchia 
- A köztársaság fogalma 
- Parlamentáris köztársaság 
- Prezidenciális köztársaság 
 
Az államforma nem más, mint az államhatalom gyakorlásának a módja. Szervezetek, 
intézmények és kormányzási módszerek bonyolult rendszere, melyen belül az egyes szervek 
sajátos együtthatása az állam fő funkcióinak ellátását eredményezi. 
Az államforma világnézeti-politikai szempontú felosztásának alapja, hogy képes-e és milyen 
mértékben biztosítani az állampolgárok számára az államügyek bármely szintű intézésében 
való közvetlen vagy közvetett részvételt. A lakossággal fennálló kapcsolat mértéke és 
minősége az adott kormányforma demokratizmusának fokmérője.  
 
Az államforma két összetevője a kormányforma és az államszerkezet. 
 
 
A KORMÁNYFORMA FOGALMA 
 
A kormány, a kormányzás fogalma az állam tevékenységéhez kapcsolódik. Kormányformán 
azt értjük, hogy a hatalommegosztás rendjében létrejövő állami szervek - törvényhozás, 
végrehajtás milyen struktúrával működnek, s milyen viszonyban vannak egymással. 
 
A demokratikus berendezkedésű államokban általában a parlament és a végrehajtó hatalom 
csúcsszervei végzik a kormányzati tevékenységet.  
Aszerint, hogy a parlament elsőbbsége érvényesül-e a végrehajtó hatalommal szemben, 
beszélhetünk parlamentáris vagy prezidenciális kormányformákról. 
A kormányzás a hatalommegosztás rendszerén alapszik 
 
Monarchiáról beszélünk, ha az államfői tisztséget egy személy (király, cár) öröklés vagy 
választással kombinált öröklés útján élethosszig terjedő időtartamra tölti be. 
 
 
Monarchia lehet – abszolút  
 - alkotmányos  
 - parlamentáris  
 
 



abszolút monarchia 
 
A feudális állam legfejlettebb formája, melyben az uralkodó - a rendi országgyűlést kizárva az 
ország irányításából - korlátlan hatalommal teljhatalommal rendelkezett. Az abszolút 
monarchia feudális állam volt, s központosított közigazgatással és hadsereggel a feudális 
osztályuralmat védte. A legjellemzőbb abszolút monarchiák Angliában és Franciaországban 
alakultak ki. Európában abszolút monarchia formájában uralkodott többek közt a francia XIV. 
Lajos, a „napkirály”. 

alkotmányos monarchia 

Az abszolút monarchiák által lehetővé tett királyi önkény hatalomkorlátozásnak a garanciáját 
jelentették később az írott alkotmányok. Az ilyen alkotmány által korlátozott monarchiákban 
(alkotmányos monarchiák) az uralkodók, mint a végrehajtó hatalom fejei irányították az 
államigazgatást, de minden intézkedésük csak miniszteri ellenjegyzéssel volt érvényes.  
Ennek az volt az oka, hogy az uralkodót nem lehetett felelősségre vonni cselekedeteiért, ezért 
kellett valaki (a miniszter), aki vállalja a felelősséget.  
Az alkotmányos monarchiában az uralkodó és az irányítása alatt álló végrehajtó hatalom jogai 
az alkotmány által korlátozottak, és egyben az egyének jogai az alkotmányban rögzítve 
vannak A király uralkodik, de nincs teljhatalma, mint az abszolút monarchiában. Az 
alkotmányos monarchia először Angliában jött létre 1689-ben. Az I. Károly angol király 
kivégzése utáni zavaros évtizedek után a holland uralkodó Orániai Vilmos, III. Vilmos néven 
került az angol trónra. 1689 decemberében fogadták el az angol történelem egyik 
legfontosabb dokumentumát, a Jogok törvényét (Bill of Rights). A törvény nagy mértékben 
korlátozta a királyi felségjogokat; többek között kimondta, hogy az uralkodó nem helyezheti 
hatályon kívül a parlament által elfogadott törvényeket, nem szabhat ki új adókat a parlament 
hozzájárulása nélkül, Vilmosnak nem tetszettek ezek a megszorítások, de elég bölcs volt 
ahhoz, hogy belássa, a parlament erősebb nála. Jelenleg is alkotmányos monarchiának 
tekinthető például Jordánia, Marokkó, vagy Európában Monaco. 
 
 
A parlamentáris monarchiában az államfői tisztség öröklődik.  
 
A kormányok, amelyek eredetileg csupán az uralkodók tanácsadó testületei voltak, 
fokozatosan önálló döntéshozó szervekké nőtték ki magukat.  
Az uralkodók lassanként kivonultak a napi politikából, s a kormány elnökévé 
(miniszterelnökké) a parlament többségének bizalmát élvező személyt neveztek ki 
(parlamentáris monarchia). A mai Európában számos ország (pl. Nagy-Britannia, Belgium, 
Norvégia) működik ilyen kormányformában.  
 
Parlamentáris monarchia esetében a végrehajtó hatalom a legfelsőbb törvényhozó szervnek 
felelős, annak alárendelten működik, s annak ellenőrzése alatt áll. A végrehajtó hatalomnak 
formálisan két csúcsszerve van: az uralkodó és a kabinet. A parlament szerepe a meghatározó. 
A végrehajtó hatalom feje a király, de igazi jogosítványai nincsenek, sem politikailag, sem 
jogilag nem felel tevékenységéért. A tényleges csúcsszerv a kabinet, ami nem azonos a 
kormánnyal. Ez egy szűkebb testület a miniszterelnök vezetésével, az általa kiválasztott 
tagokból áll. Meghatározza a kormány politikáját, felelős is érte a parlament előtt. Ha a 
parlament megvonja a kormánytól a bizalmat, le kell mondania hivataláról, tehát politikai-jogi 
felelőssége van, rendelkeznie kell a parlament bizalmával. Jelenleg parlamentáris monarchia 
például az Egyesült Királyság (Anglia) Belgium vagy Hollandia. 



Köztársaságról beszélünk akkor, ha az államfői tisztséget meghatározott időre szóló 
választással töltik be.  

A köztársaság fogalma elsősorban az államok egyik osztályozási kategóriájához, az 
államformához kötődik. Az államforma segítségével rendszerezhetők a hatalomgyakorlás 
mikéntje alapján az egyes államok.  
A XVII-XVIII. századig a köztársaságot ókori városállamok jellegzetes működési módjának 
tekintették, a népuralom valamilyen formájával azonosították.  
A feudalizmus időszakában a monarchia volt a jellemző, de például Velence egészen az állam 
1797-es napóleoni megszállásáig köztársaság volt, de Svájc is önálló állami lététől fogva 
végig köztársasági formában működött.  
Machiavelli a köztársasági államformában alapvetőnek tartotta a polgárok egyenlőségének 
biztosítását, az erények érvényesülését. 
Montesquieu a köztársaságban az egész nép, vagy annak egy része által gyakorolt hatalmat 
tekintette lényegesnek.  
 
A polgári forradalmak hatására egyre több országban vetettek véget a monarchiának, és 
köztársaságot vezettek be. Ez azt jelenti, hogy az államfő megbízatása korlátozott időre szól.  
 
Azokat a köztársaságokat, ahol a kormány a parlament bizalmától függ, parlamentáris 
köztársaságnak nevezzük (pl. Németország, Magyarország, Olaszország).  
A parlamentáris köztársaságokon belül külön altípust jelentnek a kancellárdemokráciák, ahol 
a parlamenteknek kizárólag a kormányfők felelősek, s a Kormány megbízatása kötődik a 
kormányfő megbízatásához: azaz a parlament a kormányfőn keresztül csak az egész 
kormánytól vonhatja meg a bizalmat. Ezen altípus modellalkotó állama Németország.  
 
Ahol azonban a kormánynak nem kell a parlament bizalmát élveznie, ott prezidenciális 
köztársaságról beszélünk (pl. az USA, az elnevezés onnan ered, hogy az ilyen államokban a 
kormányt a nép által választott köztársasági elnök vezeti, s nincs külön miniszterelnök).  

 prezidenciális köztársaság esetében a végrehajtó hatalom és annak feje (köztársasági 
elnök) nincs alárendelve a legfelsőbb törvényhozó szervnek. Ahol a kormánynak nem 
kell a parlament bizalmát élveznie, ott prezidenciális köztársaságról beszélünk (pl. az 
USA, az elnevezés onnan ered, hogy az ilyen államokban a kormányt a nép által 
választott köztársasági elnök vezeti, s nincs külön miniszterelnök). 

 parlamentáris köztársaság esetében a végrehajtó hatalom (kormány) a törvényhozó 
hatalomnak alárendelten működik.  

Prezidenciális köztársaság (pl. USA): 

 Nem válik el az államfői és a kormányfői tisztség.  
 Az államfő nem egyszerűen a köztársaság elnöke, hanem a végrehajtó hatalom feje 

is,  
 Az elnök politikailag nem felelős a kongresszus előtt, csak alkotmánysértés esetén 

képviselőház előtt impeachment (alkotmányjogi felelősségre vonás, vádemelés).  
 Az elnök kihirdeti a törvényeket, ennek kapcsán korlátozott vétójoga van, „zsebvétó”: 

az elnök nem hirdeti ki a törvényt, de ha a kongresszus újra megerősíti azt, köteles 
kihirdetni 

 Az elnök alárendeltségében működnek az elnöki végrehajtó hivatalok és a 
minisztériumoktól független végrehajtó hivatalok.  



A prezidenciális kormányzati rendszer igen elterjedt a világban. Már az első világháború után 
mintának tekintették azok az államok, amelyek erős végrehajtó hatalom megkonstruálására 
törekedtek. Dél-Amerika majdnem minden állama s a fejlődő országok közül sok az amerikai 
modellre emlékeztető módon építette ki kormányzati rendszerét.  

Parlamentáris köztársaság: 

 Az államfőt a törvény-hozás, vagy más testület választja.  
 Az államfő jogköre gyenge:  
 Kinevezi a kormányfőt és a minisztereket,  
 Kegyelmezési jogkör,  
 Szuszpenzív, azaz felfüggesztő hatályú vétó-joga van az államfőnek  
 A végrehajtó hatalom letéteményese a kormány, mely korlátozza az államfő hatalmát, 

majd minden  intézkedéséhez miniszteri ellenjegyzés kell.  
 
Parlamentáris köztársaságban az államfőt közvetlenül a nép, a törvényhozás vagy más 
speciális összetételű testület választja meg. Az államfő alkotmányban biztosított hatásköre itt 
is, ott is elmosódó, formális, protokolláris jellegű. Az államfő valamennyi hatáskörét 
miniszteri vagy miniszterelnöki ellenjegyzés mellett gyakorolja. Az ellenjegyzett aktusért az 
ellenjegyző miniszter vállalja át a felelősséget a parlament előtt, ennek következtében az 
államfő a parlament előtt politikailag nem felelős. A monarchát jogi felelősség nem terheli, a 
köztársasági elnök ellenben általában felelősséggel tartozik az alkotmány, illetve a törvények 
megtartásáért. Ha pedig bűncselekményt követ el, ellene különleges szabályok alkalmazásával 
eljárás indítható s elítélhető.  
 
 
A kétfajta köztársaság közötti átmenetet, amikor egyszerre létezik egy jogosítványokkal 
felruházott („erős”) köztársasági elnök – aki nem függ a parlament bizalmától –, s egy a 
parlament bizalmától (is) függő kormány(fő), félprezidenciális rendszereknek nevezzük (pl. 
Franciaország, Finnország).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14. Ön az ügyészségen dolgozik ügyviteli munkakörben. Vezetője 
utasítja, hogy vegyen részt az iratok archiválásában, majd az 
iratok selejtezésében egy ügyésszel. Mondja el, hogy végzik el 
ezeket a feladatokat! 
 
Információtartalom vázlata 
–  Az archiválás fogalma 
–  Iratok átadás-átvétele levéltárnak 
–  Őrzési idő 
–  A selejtezés fogalma, gyakorisága 
–  A selejtezési jegyzőkönyv 
- A levéltár értesítése 

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

Az iratok átadás-átvétele a levéltárnak  
 
Különös figyelemmel kell lenni a levéltári anyagoknak minősülő iratok megőrzésére. 
A levéltár számára átadandó iratokat teljes, lezárt évfolyamokban, ügyviteli segédletekkel 
együtt, annak mellékletét képező iratjegyzékkel, az átadó költségére az irattári terv szerint 
átadás-átvételi jegyzőkönyv kísérletében teljes, lezárt évfolyamban kell átadni. A visszatartott 
iratokról külön jegyzék készül. 
A selejtezett, illetve a levéltárnak átadott iratokkal kapcsolatban számítástechnikai 
adathordozón is tárolt adatok függelékben meghatározott körét az illetékes levéltár részére 
számítástechnikai adathordozón, a levéltárnak megfelelő formátumban át kell adni. 
 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza:  
- az átadó szerv nevét,  
- a fogadó levéltár nevét,  
- az átadandó iratok évkörét,  
- mennyiségét és  
- ezt követően raktári egységenként az iratok jegyzékét. 
 
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. 

Selejtezési jel: 

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

őrzendő iratokat 
4000” határidő nélkül levéltárba adandó (HN) 

Selejtezés fogalma, gyakorisága 
 
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 lejárta előtt is ki lehet selejtezni az iratok között található érdemi, 
illetve ügyviteli szempontból felesleges - géppel, vagy kézzel írott - másolati és piszkozati 
példányokat. Az ügyirat borítóján (az iratcsomó első lapján) a befejezést követően ügyészi 
utasítás alapján az irodai ügyintéző feltünteti a selejtezés évét vagy azt, hogy az irat nem 
selejtezhető, levéltárnak átadandó, illetve megőrizendő. Az irattári tervnek megfelelő 
tételszámot a lajstromba (iktatókönyvbe) is be kell jegyezni. Amennyiben a lajstromba 
(iktatókönyvbe) iktatott ügyek egy irattári tételszám alá tartoznak, elegendő azt a lajstrom 
(iktatókönyv) nyitó - évszámot feltüntető - lapjára egy alkalommal bevezetni 
A selejtezést bizottság folytatja le, ebben részt vesz az ügyész és egy irattári alkalmazott. 
 
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. 
 



 
15. Ön egy büntető szakágban dolgozó ügyész mellett jogi 
asszisztens. Az ügyész megkéri, hogy a bűnügyi nyilvántartások 
részére készítsen adatszolgáltatást az ügyei alapján. Mely bűnügyi 
nyilvántartásoknak hányas számú adatlapon teljesít 
adatszolgáltatást, és mennyi idő alatt? 
 
Információtartalom vázlata 
 

 Az arcképmásolatot az ügyész hányas számú adatlapon, mely esetben, melyik  
nyilvántartónak küldi meg  

 
 Megrovás alkalmazása esetén hányas számú adatlapon, melyik nyilvántartónak közöl 

adatot az ügyész  
 

 Mely esetekben, és hányas számú adatlapon teljesít az ügyész adatszolgáltatást a 
büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére   

 
 Ha az ügyész a kényszerintézkedést megszünteti, mely nyilvántartónak, hányas számú 

adatlapon teljesítik az adatszolgáltatást   
 

 A daktiloszkópiai nyilvántartás részére hányas számú adatlappal és melléklettel  
milyen esetben teljesít adatszolgáltatást az ügyész   

 
 A DNS profil nyilvántartása részére mikor, milyen módon közöl adatokat az  ügyész, 

és mit küld meg egyidejűleg a szakértői nyilvántartónak   
 
Az arcképmásolatot az ügyész hányas számú adatlapon, mely esetben, melyik  
nyilvántartónak küldi meg.  
 
A bűnügyi nyilvántartás három teljesen elkülönülő részből áll. Ezek: 
  
a) a bűnügyi nyilvántartási rendszer,  
ezt a nyilvántartást a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi    Hivatala 
látja el 
 
A bűnügyi nyilvántartási rendszer két, jellege, valamint adattartalma alapján elkülönülő 
egységből áll: 

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

 
b) az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott 

ítéletek nyilvántartása, valamint  
 
c) bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása.  



ez speciális szakértői nyilvántartást igényel, ezért ezt a nyilvántartást a Bűnügyi Szakértői 
és Kutatóintézet látja el 

 
A biometrikus nyilvántartások két alapnyilvántartása  

 a daktiloszkópiai nyilvántartás, valamint  
 a DNS-profil nyilvántartás,  

 
 A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásában szereplő adatok kezelésének célja 

a) a bűnügyi nyilvántartásokban, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásában szereplő adatok tekintetében az érintett, valamint 

b) a büntetés-végrehajtási intézetbe és a rendőrségi fogdába befogadás során a befogadott 
személyek azonosítása. 
 
A bűnügyi nyilvántartó szerv a személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásában 
szereplő adatokat addig kezeli, amíg az érintett adatai a bűnügyi nyilvántartások vagy a 
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásában szerepelnek. 
 
A bűnügyi nyilvántartási rendszerben az adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv kezeli, a 
bűnügyi nyilvántartási rendszerből adatot továbbít, valamint a bűnügyi nyilvántartási 
rendszerben kezelt adatokról e törvény szerinti hatósági bizonyítványt állít ki.  
 
 
Megrovás alkalmazása esetén hányas számú adatlapon, melyik nyilvántartónak közöl adatot 
az ügyész  
 
A Btk. a bűncselekmény elkövetőivel szemben kiszabható intézkedések között tartalmazza a 
megrovást. 
„Megrovásban kell részesíteni azt, akinek a cselekménye az elbíráláskor már nem veszélyes, 
vagy oly csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható 
legkisebb büntetés kiszabása, vagy más intézkedés alkalmazása is szükségtelen. 
A megrovással a hatóság a rosszallását fejezi ki, és az elkövetőt felhívja, hogy a jövőben 
tartózkodjék bűncselekmény elkövetésétől. A büntetőeljárás során az elkövetővel szemben az 
ügyész is alkalmazhat megrovást. Az ügyész által kiszabott megrovás végrehajtásáról az 
ügyész gondoskodik. 
Ilyenkor az elkövetővel szemben kiszabott ügyészi intézkedés a hátrányos 
jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába kerül.  
 
 
A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában 
annak az adatait kell nyilvántartani, 

a) akinek az adatait a bűntettesek nyilvántartásából a mentesítés folytán törölték, 
b) akivel szemben a bíróság bűnösséget megállapító jogerős ítéletet hozott, és az ítélet 

jogerőre emelkedésének napján mentesült, 
c) akivel szemben a bíróság bűnösséget megállapító jogerős ítéletet hozott, de büntetés 

kiszabását mellőzte, 
d) akivel szemben a bíróság felmentő ítélet mellett kényszergyógykezelést, elkobzást, 

vagyonelkobzást alkalmazott, 
e) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, valamint 
f) akit az ügyész megrovásban részesített. 

 



Mely esetekben, és hányas számú adatlapon teljesít az ügyész adatszolgáltatást a 
büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása részére   
 
A bűnügyi nyilvántartás különálló, egymással össze nem kapcsolható nyilvántartásokra 
tagolható, ezek  

 a bűntettesek nyilvántartása,  
 a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása,  
 a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása, valamint  
 a kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartása. 

 
A bűnügyi nyilvántartás a törvényben meghatározott adatokat tartalmazó, közhitelű hatósági 
nyilvántartás, amelynek feladata a törvényben meghatározott adatok gyűjtése, kezelése, 
azokról okirat kiadása, törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása. 
Jelentősége abban áll, hogy az adatok rendszerbe foglalása, értékelése lehetővé teszi 
következtetések levonását a bűncselekmények tetteseire vagy a bűncselekmények 
elkövetésének körülményeire. 
 
A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában annak adatait kell nyilvántartani, akivel 
szemben büntetőeljárás indult. 
 Nem kell nyilvántartani annak az adatait, 

a) akivel szemben a büntetőeljárás magánvádas bűncselekmény miatt előterjesztett 
magánindítvány alapján indult, függetlenül attól, hogy az ügyész átvette-e a vád képviseletét, 

b) akivel szemben pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárás, továbbá 
c) akinek katonai bűncselekménye miatt a katonai ügyész a feljelentést elutasította, és az 

elbírálást fegyelmi eljárásra utalta. 
 

A törvény részletesen meghatározza büntetőeljárás hatálya alatt állókkal kapcsolatban 
nyilvántartandó adatok körét (ideértve a személyazonosító adatokhoz tartozó kapcsolati 
kódot, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásában szereplő 
adatokkal való összekapcsolhatóságot biztosító belső azonosító kódot. 
 
A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásába felvett adatokat 

a) a büntetőeljárás jogerős befejezéséig vagy 
b) a nyomozás megszüntetéséig 

kell nyilvántartani. 
 
 
Ha az ügyész a kényszerintézkedést megszünteti, mely nyilvántartónak, hányas számú 
adatlapon teljesítik az adatszolgáltatást   
 
A kényszerintézkedés megszüntetését a határozatot hozó bíróság vagy ügyészség közli a 
bűnügyi nyilvántartó szervvel. A kényszerintézkedés hatálya alatt állók nyilvántartásába 
felvett adatokat a kényszerintézkedés megszűnéséig vagy megszüntetéséig kell nyilvántartani. 
A kényszerintézkedés alatt állókat addig indokolt nyilvántartani, amíg velük szemben meg 
nem szüntetik az elrendelt kényszerintézkedést. 
A nyilvántartásban szereplő kapcsolati kódot maga a bűnügyi nyilvántartó szerv képezi.  
 
 
 
A daktiloszkópiai nyilvántartás részére hányas számú adatlappal és melléklettel  



milyen esetben teljesít adatszolgáltatást az ügyész   
 
A biometrikus nyilvántartások két alapnyilvántartása  

 a daktiloszkópiai nyilvántartás, valamint  
 a DNS-profil nyilvántartás, 

 
Az ujjlenyomat vizsgálata a daktiloszkópia a krimináltechnika kiemelt jelentőségű területe. 
A kézujjak bőrfodorszálainak rajzolatait felhasználó személyazonosító eljárás nyilvántartási 
rendszere Magyarországon 1908 óta létezik. 

A daktiloszkópia három alapelve: 
a) A változatlanság azt jelenti, hogy az ujjbegyek papilláris vonalai, bőrfodorszálai a 
kialakulásuktól a megsemmisülésükig megtartják alapvető rajzolatukat (ha megsérül, vagy 
akár szándékosan ledörzsölik is a bőrfelszínt, az eredeti alakjában ismét helyreáll. A 
fodorszálak csak a bőr belső rétegeivel együtt semmisíthetők meg, de az ilyen „bőrátültetés” 
rendkívül ritka és költséges műtét és megtörténte általában felismerhető marad. 

b) Az egyediség azt jelenti, hogy a bőrfodorszál-rajzolatoknak más személynél meg nem 
ismétlődő jellegük van (Még az egypetéjű ikrek ujjlenyomatának rajzolata is különböző. Egy 
Galton nevű tudós számítása szerint egy a 64 milliárdhoz, hogy egyetlen ujj bőrfodorszál-
rajzolata egyező legyen). 

c) Az osztályozhatóság pedig azt jelenti, hogy a bőrfodorszál-rajzolatok könnyen 
osztályozhatók is. Ma már az ujjlenyomatok szkenner segítségével kerülnek a nyilvántartási 
rendszerbe, így lehetőség van a nem teljesen jó minőségű lenyomatok (töredékek) 
vizsgálatára is. Erre szükség is van, mert a daktiloszkópiai nyomok jelentősége már a 
bűnelkövetők túlnyomó többsége előtt már ismertté vált (pl. kesztyű használat, a megérintett 
felületek letörlése). 

 
A daktiloszkópiai nyilvántartás célja: 
 
a) a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait 
hordozó tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat alapján a bűncselekmény 
elkövetésével összefüggésbe nem hozható, 
b) a bűncselekményt elkövető, 
c) rendkívüli haláleset miatt folyó közigazgatási hatósági eljárásban az ismeretlen 
személyazonosságú elhunyt, 
d) büntetés-végrehajtási intézetbe, valamint rendőrségi fogdába befogadás során a befogadott, 
valamint 
e) a személyazonosság igazolásának megtagadása esetén, az igazoltatott személy azonosítása.  
 
 
A daktiloszkópiai és fényképnyilvántartás tartalmazza 
 
 a nyilvántartott természetes személyazonosító adatait 
 a bűncselekmény(ek) megnevezését, a Btk. szerinti minősítését 
 a bűncselekmény(ek) elkövetésének helyét és idejét 
 az eljáró nyomozó hatóság megnevezését, a büntetőügy iktatószámát 
 az ujj- és tenyérnyomatot, valamint az arcképet.  
 



A DNS profil nyilvántartása részére mikor, milyen módon közöl adatokat az ügyész, és mit 
küld meg egyidejűleg a szakértői nyilvántartónak   
 
A biometrikus nyilvántartások két alapnyilvántartása  

a daktiloszkópiai nyilvántartás, valamint  
a DNS-profil nyilvántartás, amelyek további három-három regiszterre tagozódnak annak 

alapján, hogy a felvett biometrikus adatot  
 a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó 

tárgyon rögzítették (ún. „nyílt nyomok”),  
 olyan személytől vették le, akivel szemben meghatározott bűncselekmények miatt 

büntetőeljárás indult, vagy  
 akit meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek. 

 
 
Az igazságügyi orvosszakértői munkában hasznosítható a genetikai ujjlenyomat technikája, 
mely során a gyanúsított személyt úgy azonosítják, hogy a DNS-ét a bűncselekmény 
helyszínéről származó minta DNS-ével hasonlítják össze.  
 
A DNS-vizsgálat főleg akkor segíthet a nyomozásban, ha a gyanúsított mindent tagad, hiszen 
a helyszínen összegyűjtött anyagmaradványok alapján a tettes könnyen azonosítható.  
Az ujjlenyomathoz hasonlóan minden embernek egyedi a DNS-felépítése. A bűntény 
helyszínén talált hajszálból, a pici hajkorpából, de akár egyetlen molekulából is 
megállapítható, hogy ki járt ott, ki jöhet szóba gyanúsítottként. 
Sokáig csak az ujjlenyomat összehasonlító vizsgálata nyújtott lehetőséget azon kérdés 
eldöntésére, hogy adott személy járt-e a bűncselekmény helyszínén. Hosszú időn át folytatott 
kutatás után 1985-ben történt az áttörés a „DNS-ujjnyomat technika” kidolgozása révén. 
Nem szükséges, hogy a minta (vér, ondó, nyál, haj stb.) sok DNS-t tartalmazzon, elméletileg 
egyetlen DNS-szál is elegendő.  
A DNS-szakaszok elrendeződése adja ki a DNS-ujjlenyomatot. Mivel van (csekély) 
valószínűsége annak, hogy két személy ugyanazzal a szekvenciával rendelkezzék, a technika 
jelenleg inkább a bűnösség kizárására alkalmas, mint a bizonyítására. Az egyezés 
mindazonáltal erősen valószínűsíti a bűnösséget. 
Szintén nagy szerepe lehet a DNS vizsgálatoknak az ártatlanul gyanúba keveredettek 
tisztázásában. Az Egyesült Államokban például több régebbi ügy utólagos szakértői 
vizsgálatát végezték el, és a DNS vizsgálatok több korábban elítélt vádlott felmentéséhez 
vezettek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
16. Ön az ügyészségen ügyviteli feladatokat lát el. Gyakorlatra 
jönnek jogi asszisztensek. Hogy mutatná be nekik az ügyészségen 
vezetett iktatókönyvek típusait és sajátosságait? 
 
Információtartalom vázlata 
 
–  Büntetőlajstrom 
–  Törvényességi felügyeleti lajstrom 
–  Magánjogi felügyeleti lajstrom 
–  A MAKÖR program sajátosságai 
–  Ügyszámképzés  
 
Lajstrom: az ügyészségi szervezeti egység rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála 
keletkezett, hozzá intézett és megőrzött) iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli 
iratok) nyilvántartására szolgáló folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként megnyitott 
és lezárt ügykönyv, amelyben csak a kezdő iratok kapnak új számot, az utóiratok pedig 
sorszámot. Készülhet számítástechnikai program segítségével is.  
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.  
 
A lajstrom legfontosabb jellemzői: 
 
 iratok nyilvántartására szolgál; 
 folyamatos sorszámú oldalakból áll; 
 évenként megnyitott és lezárt ügykönyv; 
 a kezdőirat kap új számot, az utóirat pedig sorszámot kap; 
 a szám ügyszakonként, ügycsoportonként elkülönül. 
 
-bűntetőlajstrom    „B” 
 
a büntetőfelügyeleti  szakág ügyei kerülnek 

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  lajstrom  „T” 
 
a törvényességi felügyeleti szakág ügyei kerülnek 
 
Az ügyészségnek az igazságszolgáltatás közreműködőjeként gyakorolt büntetőjogon kívüli 
közérdekű feladat- és hatásköreiről külön törvények rendelkeznek. Az ügyész ezeket a 
hatásköreit a törvénysértés kiküszöbölése érdekében elsősorban 

 bírósági peres és nemperes eljárások megindításával (perindítási jog), valamint  
 hatósági eljárások kezdeményezésével és  
 jogorvoslat előterjesztésével gyakorolja (együtt: fellépés). 

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény szakít az ügyészi törvényességi felügyelet 
hagyományos fogalmával. Az ügyész a jövőben elsősorban az igazságszolgáltatás 
közreműködőjeként - törvényben biztosított perindítási, fellépési jogával - gyakorolja közjogi 
hatáskörét. Az ügyészség a közérdek fokozott érvényesítését, s ennek részeként a jogvédelmet 



tekinti meghatározó sajátosságának. Változást jelent, hogy az ügyészség a jövőben nem 
általános panaszfórum, hanem csak az ügy érdemére kiható, az érintett jogviszony alapjait 
érintő törvénysértés esetén jár el. 

Az ügyészt törvényben meghatározott jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
más közhiteles nyilvántartásba vételét (bejegyzését), törlését elrendelő, valamint a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok változásával kapcsolatban hozott bírósági határozattal 
(hatósági döntéssel) szemben jogorvoslati vagy perindítási jog illeti meg. Ha a közhiteles 
nyilvántartás adata törvénysértő, vagy utóbb törvénysértővé vált, az ügyész - törvényben 
meghatározott feltételek alapján - az adat törlését, kijavítását, megváltoztatását 
kezdeményezheti. 
 
Ha törvény alapján az ügyész jogi személy működésének törvényességét ellenőrizheti( pl. 
alapítvány társadalmi szervezet, párt), a jogi személy nyilvántartásba vételéről 
(bejegyzéséről), illetve nyilvántartási adataiban elrendelt változásról rendelkező bírósági 
határozatot (hatósági döntést) az ügyésszel közölni kell. 
Ha jogi személy működésének törvényessége felett bíróság, közigazgatási hatóság, vagy 
bíróságon kívüli más jogalkalmazó szerv gyakorol törvényességi felügyeletet, az ügyész - 
törvényben meghatározott feltételek alapján - törvényességi felügyeleti eljárást 
kezdeményezhet. 
Törvény felhatalmazása alapján az ügyész a jogi személy feloszlatása, megszüntetése vagy a 
törvényes működés helyreállítása érdekében pert indít, ha a tudomására jutott súlyos 
jogszabálysértés, illetve más adat vagy körülmény folytán alappal tehető fel, hogy a jogi 
személy a működését beszüntette, illetve Alaptörvényt vagy jogszabályt sértő tevékenységet 
folytat.  
Az ügyész - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - intézkedésének megalapozása 
érdekében hivatalból vizsgálatot folytat, ha a tudomására jutott adat vagy más körülmény 
megalapozottan súlyos törvénysértésre, mulasztásra vagy törvénysértő állapotra utal. 
Azokban az ügyekben, amelyekben az ügyész fellép, és az ellenérdekű fél a fellépésre okot 
adó körülményt saját maga is orvosolni tudja, az ügyész a fellépését megelőzően  
önkéntes teljesítésre történő felhívással élhet, amelyben 60 napon belüli határidő tűzésével 
indítványozza a törvénysértés megszüntetését.  
Ha a felhívás címzettje az ügyész által megadott határidőn belül a felhívásban foglaltaknak 
nem tesz eleget, nem válaszol, vagy a felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, az ügyész 30 
napon belül fellép, vagy értesíti a címzettet az eljárása megszüntetéséről. Testületi döntést 
igénylő esetben ezt a határidőt a testület döntést hozó ülésének időpontjától kell számítani. 
Az ügyész külön törvény felhatalmazása alapján önkormányzatoktól (helyi, kisebbségi), 
köztestületektől adatok rendelkezésére bocsátását kérheti, felvilágosítást kérhet. A 
megkeresett szerv vezetője az ügyészi felkérésnek köteles eleget tenni az ügyész által kitűzött 
határidőn belül. 
 
-magánjogi felügyeleti lajstrom „P” 
 
A magánjogi felügyeleti szakág ügyei kerülnek ide Az ügyész a magánjogi tevékenysége 
során: 

 a jogszabályokban meghatározott keretek között részt vesz a polgári peres és nemperes 
eljárásban, és elvégzi az eljárási törvényekben meghatározott percselekményeket ( pl. 
keresetindítás, cégtörlési eljárás kezdeményezése, fellépés, perbelépés, fellebbezés, 
perújítás, felülvizsgálati kérelem benyújtása), 



 elbírálja a magánjogi tárgyú és egyéb kérelmeket, felügyeleti kérelmeket és teljesíti a 
megkereséseket, 

 meghívás alapján részt vesz a törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria kollégiumainak 
ülésein, 

 törvényességi szempontból előzetesen észrevételeket tesz a magánjogi tárgyú 
jogszabálytervezetekre, illetve ilyen tárgyú jogszabályokat kezdeményez, 
kezdeményezheti a törvénysértést elkövető személyek felelősségre vonását, jelzéssel 
élhet. 

Ha a jogosult bármely okból nem képes jogainak védelmére, az ügyész peres, vagy nem peres 
eljárást indíthat. Meghatározott személy által érvényesíthető jog iránt eljárást nem indíthat. 
Tiszteletben kell tartania a felek rendelkezési jogát.  
 
 Törvény perindításra jogosíthatja az ügyészt különösen: 

a) a nemzeti vagyonnal történő rendelkezéssel, 
b) a közpénzek jogszerűtlen felhasználásával, 
c) a semmis szerződéssel a közérdekben okozott sérelem megszüntetésével, 
d) a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adatokkal, 
e) a környezet, természet és termőföld védelmével, 
f) magánszemélyek fogyasztói szerződései (általános szerződési feltételek) 

megtámadásával, 
g) családi jogállás megváltoztatásával 

összefüggésben. 
De például a kegyeleti jogok érvényesítése esetén is jogosult lehet perindításra az ügyész. 
Az ügyész keresetet indíthat, ha jogszabály erre kizárólag, vagy más jogosult mellett 
feljogosítja. Jelenleg kb. 44 különböző jogszabály jogosítja fel az ügyészt keresetindításra. 

A magánjogi ügyészi tevékenység egyik fontos területe a non-profit szervezetek (egyesületek, 
alapítványok és ezek közhasznú szervezetei) nyilvántartásba vételi eljárásban való részvétel, s 
a szervezetek működése törvényességének helyreállítása érdekében történő keresetindítás. A 
kereset benyújtására fő szabályként akkor kerül sor, ha a törvényességi felügyelet gyakorlása 
során tehető ügyészi intézkedések nem vezetnek eredményre. A keresetindítás előtt ügyészi 
intézkedéssel (óvás, felszólalás, figyelmeztetés, jelzés) meg kell kísérelni a törvénysértés 
orvoslását, s csak ennek eredménytelensége után fordulhat az ügyész a bírósághoz. 

-MAKÖR  program  sajátosságai   
A MAKÖR rövidítés jelentése: Magánjogi és közjogi és közjogi szakterület számítógépes 
bázisú ügyviteli nyilvántartási rendszer. 
 
A MAKÖR program a szakág keretein belül végzett tevékenység során  

 az ügyészség belső eljárásának,  
 az ügyiratok kezelésének őrzésének 
 az informatikai segédeszközök felhasználásának rendjét tartalmazza 

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 pl. 
T.Sz. – szabálysértési ügyek 
T.N. – nonprofit szervezetekkel kapcsolatot 
T.K. – közigazgatási ügyek esetén 
 
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. 
A MAKÖR a magánjogi és közigazgatási jogi szakág számítástechnikai bázisú ügyviteli 
rendszere. A MAKÖR ügyviteli szabályai az alapvető eljárási jogi szabályokon túlmenően a 
magánjogi és közigazgatási jogi szakág keretein belül végzett tevékenység során az ügyészség 
belső eljárásának, az ügyiratok kezelésének és őrzésének, valamint az informatikai 
segédeszközök (számítógép, illetve számítógépes hálózat, valamint az azokon telepített 
ügyviteli-ügykezelői programok) felhasználásának rendjét állapítják meg. A MAKÖR 
ügyviteli szabályai biztosítják az informatikai segédeszközök felhasználásával történő 
rendszeres és szervezett munkavégzést, az ügyészi szervek magánjogi és közigazgatási jogi 
szakágban kifejtett tevékenységének nyilvántartását és az ügyészi intézkedések 
ellenőrizhetőségét. [2/2005. LÜ főosztályvezetői körlevél a magánjogi és közigazgatási jogi 
szakág számítástechnikai bázisú ügyviteli rendjéről. 
 
 
MILYEN ÜGYTÍPUSOKAT ÉS KÓDOKAT HASZNÁL A MAKÖR RENDSZER? 
Az ügy típusa: 
B- büntetőjogi ügy, 
P - polgári jogi ügy, 
T - törvényességi felügyeleti ügy, 
Z - az ügyészség egészét vagy bármely szervezeti egységét érintő peres és nem peres 
eljárásokban a jogi képviseletet igénylő ügyek. 



  
  
MELYEK A MAKÖR HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS JOGOSULTSÁGOK 
SZABÁLYAI 
A számítógépes ügyvitel használatához az egyes jogosultságokat a munkahelyi vezető 
határozza meg. 
Az előadó ügyész a jogosultsága szerinti adatfelvételeket, adatjavításokat, kereséseket, 
gyűjtéseket a programban elvégezheti azzal a felelősséggel, hogy minden általa végrehajtott 
változtatásnak és kiegészítésnek ki kell elégítenie az ügyvitel hitelességéhez, pontosságához 
főzött követelményeket. 
Ha az előadó ügyész a fent írt követelmények maradéktalan érvényre juttatását nem tudja 
biztosítani, akkor csak a programban kötelezően használandó menüpontokat kezelheti. Ezek 
az alábbiak: 
• átadókönyvvel való átvétel-átadás, 
• kivezetéshez szükséges betétlap nyomtatása, 
• kódjegyzékek nyomtatása, 
• jelszó beállítása. 
 
 
-ügyszámképzés 
Az ügy tárgyának és az ügykönyvbe való bejegyzésének azonosítására szolgál. 
Ügyek szám: az ügy száma / (törve) az érkezés évének száma 
 
pl. T.12/2010/2 
 
Az ügyszám előtt fel kell tűntetni annak az ügykönyvnek a kezdőbetűjét, jelét, amelyben az 
ügy bejegyzése történik itt T (tehát törvényességi felügyeleti ügy) 
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/III 
A mellékletek annak az iratnak a sorszámát kapják, amelyhez tartoznak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17. Ön ügyviteli alkalmazott az ügyészségen. Érkezik egy sértetti 
panasz a szabálysértési hatóság eljárást megszüntető határozata 
ellen. Mondja el azt az ügyviteli folyamatot, amelynek során a 
panasz eljut az ügyintéző ügyészhez! 
 
Információtartalom vázlata 
–  Iratok érkeztetése 
–  Priorálás 
–  Szignálás 
–  Iktatás 
–  Segédkönyveken átvezetés 
–  Ügyészi tevékenységi naplóval az ügy beadása az ügyésznek 
 
-iratok érkeztetése  
 
Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a 
beadvány beérkezésének keltét, számítástechnikai program segítségével történő érkeztetés 
esetén kitöltik az érkeztető képernyőrovatokat. 
 Az ügyészségi iroda köteles a felek beadványait, panaszait, kérelmeit hivatalos munkaidő 
alatt átvenni. 
Az iroda a fél kérelmére a beadvány átvételéről elismervényt is köteles adni. 
Amennyiben az ügyészségnél személyesen eljáró fél olyan beadványt kíván benyújtani, 
amelynek elbírálása más ügyészség feladata, vagy más hatóságnak, szervnek hatáskörébe 
tartozik, az ügyfelet tájékoztatni kell, hogy beadványát hol célszerű beadni. Ha a fél ennek 
ellenére ragaszkodik beadványának átadásához, azt tőle át kell venni 
 
Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell 
megjelölni. 
Tértivevényes küldemények esetén gondoskodni kell 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, 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. Ennek akadálya 
esetén a Pénzügyi Főosztálynak (osztálynak vagy csoportnak) kell az érték őrzéséről 
gondoskodnia és ezt az iraton feltüntetnie. 
 
A postabontás során keletkezett üres borítékokat az irodák kötelesek összegyűjteni és 3 
hónapig megőrizni. 
 
A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha 
• az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik, 
• a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani, 
• a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg, 
• bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel. 
 
Minden iratot iktató bélyegzővel kell ellátni.(év, hó, nap, kelet) borítékot és mellékleteket is! 
( Ha bűnjel van, azt az iratborítón feltűnően kell jelezni) 
A munkaidő végén érkezett iratot át kell venni a napi bélyegzővel, másnap is lehet iktatni. 
 
-priorálás 
 
Valamennyi beérkezett irattal kapcsolatban meg kell állapítani, hogy van-e már előzménye. El 
kell dönteni, hogy kezdő v. utóiratként kell-e kezelni. 
Ha az iratban nincs hivatkozási szám a segédkönyvekből kell megkeresni v. a gépi 
nyilvántartásból.(névmutató, tárgymutató, idegen számok mutatója) 
Kezdő irat –új számot kap     
utóirat  per- jeles számot kap. 
 
-szignálás 
 
Postabontás után a szignálásra jogosultnak (a Legfőbb Ügyészségen a főosztályvezetőnek, a 
fellebbviteli és a megyei (fővárosi) főügyészségeken a megyei (fővárosi) főügyésznek, a helyi 
ügyészségeken a helyi ügyészség vezetőjének vagy az általuk kijelölt személynek) kell 
valamennyi iratot (a fel nem bontott leveleket, küldeményeket is) az iktatásra szolgáló 
ügykönyv és az ügyintéző kijelölése céljából bemutatni. Az iroda az utóiratokat az 
előzménnyel együtt az előadónak köteles bemutatni. A szignálás során a soron kívüli 
intézkedést igénylő ügyiratokat a sürgősség fokának megfelelően „Azonnal”, vagy „Sürgős” 
jelzéssel kell ellátni. Ezeket az ügyeket soron kívül, egyébként pedig az érkezés sorrendjében 
kell elintézni. 
 



Szignálás után az iratokat az iktatás és az ügyintéző részére való kiosztás végett lehetőleg még 
aznap, legkésőbb másnap az irodába vissza kell juttatni. 
 
A szignáló, ha az elintézés módjára vonatkozóan szóbeli megbeszélést tart szükségesnek, az 
ügyirathoz csatolt vezető jelzőlapra, vagy az iratra „Ref” jelzést vezet rá. Ezen túlmenően a 
vezető a jelzőlapon, vagy az iraton az elintézés módjára is adhat utasítást. 
A szignáló a büntetőügyekben az ügyiraton a jellemző bűncselekmény megnevezését, 
számítógépes iktatás esetén a jellemző bűncselekmény azonosító kódját is köteles feltüntetni. 
Polgári és törvényességi felügyeleti ügyekben az ügy tárgyát is meg kell jelölni. 
 
-iktatás az iratkezelésnek a postabontás és az érkeztetés utáni fázisa, az iratnyilvántartás 
alapvető része, amelynek során a beadványt, illetve az ügyészségen keletkezett iratot 
iktatószámmal látják el, és kitöltik az iktatókönyv, illetve az iktatóbélyegző lenyomat rovatait; 
számítástechnikai program segítségével történő iktatás esetében az iktató képernyő rovatait 
töltik ki. 
 
Történhet hagyományos kézi módszerrel 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 - szükség esetén számtartományok 
- különböztetik meg egymástól.  A beérkező iratok iktatásakor az iktatóbélyegző lenyomatát 
az iraton el kell helyezni, és a lenyomat rovatait ki kell tölteni. 
 
Az iktatóbélyegző lenyomata tartalmazza: 
• az ügyészi szerv nevét, székhelyét, 
• az iktatás évét, hónapját, napját, 
• az ügykönyv sorszámát, 
• a mellékelt iratok számát. 
 
iktatandó adatok: 
-ügyszám  
-iktatás időpontja 
-irat küldőjének azonosító adatai 
-küldő iktatószáma 
-irat tárgya 
-ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző 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! 
 
Információtartalom vázlata 
 
– Az előzménykutatás fogalma 
– Az ügyészségi tevékenységi napló 
– Névmutató 
– Idegen számok mutatója 
– Irattári sorkönyv 
– Tájékoztató, határidő-nyilvántartó könyv  
 
 
 
Az érkeztetés az írásbeli ügyvitelnek az iktatás előtti fázisa, amelynek során rögzítik a 
beadvány beérkezésének keltét, számítástechnikai program segítségével történő érkeztetés 
esetén kitöltik az érkeztető képernyő rovatokat. Az érkeztetés után fontos fázis a priorálás. 
 
Előzménykutatás fogalma: 
 
Az előzménykutatást ismert idegen szóval priorálásnak nevezzük. Az ügyészségre érkező 
minden iratra vonatkozóan meg kell állapítani, hogy az iratot kezdő, vagy utóiratként kell- e 
kezelni (lajstromos iktatás esetén) vagy iktatókönyvbe iktatás esetén mely iratokat kell az 
érkezett irathoz csatolni. 
Az érkezett irat priorálását – amennyiben a beadványban nincs hivatkozás ügyészi számra – a 
segédkönyvek vagy számítástechnikai program által kezelt nyilvántartások (névmutató, 
tárgymutató és idegen számok mutatója) alapján kell elvégezni. 
 
Az ügyészségi tevékenységi napló 
 
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 előadói könyv gazdasági ügyekben 
igazolja a gazdasági ügyeknek az előadó részére történő átadását, az ügyek elintézését és az 
iratoknak az iroda részére való visszajuttatását. 
Az ügyintéző köteles minden intézkedése után az irodának pontos, teljes és félre nem érthető 
utasítást adni. 
Ha az ügykezelési utasítás hiányzik, pontatlan, vagy nem világos, az iroda vezetője az iratokat 
köteles az ügyintézőnek visszaadni. 
 



Az ügyészségen a segédkönyveket rendszeresen kell vezetni. 
A segédkönyv az ügyészségi ügykönyvek mellett kiegészítő adatok nyilvántartására és az 
iratkezelés megkönnyítésére szolgál. 
 
Segédkönyvek fajtái: 

a) Névmutató 
b) Idegen számok mutatója 
c) Irattári sorkönyv 
d) Tájékoztató (helymutató) 
e) határidő-nyilvántartó könyv  

 
Számítástechnikai program használata esetén a segédkönyveket a program számítógépes úton 
szolgáltatja. 
 
 
Névmutató 
 
A névmutató az egyik legfontosabb segéd könyv az ügyészségen. 
A névmutató az ügyiratok keresését segíti az iktatott ügyeknek a terhelt, valamint szükség 
esetén a sértett, az alperes, a panaszos, a kérelmező stb. nevének betűrendben történő 
feljegyzésével. 
 
 
Idegen számok mutatója 
 
Az idegen számok mutatója az ügyiratoknak idegen szerv ügyszáma szerinti keresését teszi 
lehetővé. 
 
Irattári sorkönyv 
 
Az iratok - nagy- és kisirattárban - elhelyezése végett az irattár számára olyan, tűzrendészeti 
szabályoknak megfelelő helyiséget kell biztosítani, amelyben az iratokat nedvesség vagy más 
veszély (állati, növényi kártevők stb.) nem fenyegeti. 
Az iratok irattári kezelése az irattári terv alapján történik. Az irattári tervet az ügykörökben és 
a szervezetben bekövetkező változásoknak megfelelően - szükségeshez képest - módosítani 
kell. Az irattár kezelésével megbízott személy (irattáros) az irattárban őrzött iratokról raktári 
jegyzéket vezet, amely a tárolási egységek (doboz, csomó, kötet stb.), valamint az irattári terv 
szerinti tagolást is feltünteti. A kisirattár iratait raktári jegyzék alapján kell a nagyirattárnak 
átadni. 
Az irattári sorkönyv a kisirattárban elhelyezett iratok kiemelése és visszahelyezése 
időpontjának és az iratot kikérő nevének nyilvántartására szolgál. 
 
Tájékoztató,  
határidő-nyilvántartó könyv  
 
A tájékoztató (helymutató) az iratok hollétének megállapítására szolgál. Az iratok hollétére 
vonatkozó adatokat a kelet és az irat helyének egyidejű feltüntetésével, naprakész állapotban 
kell vezetni. 
A határidő nyilvántartókönyv meghatározott határnapra történő bemutatás időpontjának 
nyilvántartására szolgál. 



 
 
19. Ön egy büntető ügyszakos ügyész mellett jogi asszisztens. Az 
ügyésznek több olyan ügye van, amelyben egy vagy több elkövető 
egy vagy több bűncselekményt követett el. Megkéri, ellenőrizze a 
kitöltött statisztikai lapokat. A nyomozati szakban milyen 
statisztikai adatlapot kell kitölteni, mi a kitöltés rendje? A büntető 
bírósági szakban milyen statisztikai lapokat állít ki az ügyész, és 
mennyi időn belül kell az adatot szolgáltatni? 
 
Információtartalom vázlata 
 
–  Statisztikai lapok a nyomozati szakban 
–  A statisztikai lapok kitöltésének rendje 
–  Felelősség a statisztikai lapok tartalmáért 
–  A büntető bíróság előtti ügyészi tevékenység megfigyelésére 

szolgáló statisztikai lapok  
–  Az adatszolgáltatás ideje  
 
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. 

 
Statisztikai lapok a nyomozati szakban 
1964-ben bevezetésre került a számítástechnikai bázisra helyezett közös információs rendszer 
az ügyészségen és rendőrségen (ERÜBS-egységes rendőrségi és ügyészség bűnügyi 
statisztika).  
Jelenleg ezt a rendszert az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról 
szóló 12/2011. (III. 30.) BM rendelet (ENYÜBS) tartalmazza. 
 
Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (ENyÜBS) megfigyelési 
egységei: 

- a bűncselekmény 
- az elkövető 
- a sértett 

Az ENyÜBS-ben az adatokat: 
-  összevont BT (bűncselekményi és elkövetői) 
- összevont BA (bűncselekményi és azonosítási) 
- B (bűncselekményi) 
- T (elkövetői) 



adatlapokon kell rögzíteni. Az adatokat az adatlapokon lévő rovatokban, illetőleg a 
kódszótárakban nevesített válaszokhoz tartozó számérték (kód) megadásával kell 
rögzíteni. 
 

A statisztikai lapokat (BT, BA, B, T lapok) a nyomozóhatóságon kezdik el kitölteni. Ezt 
követi majd a V. lap. Itt a V. betű a vádemelés megtörténtére utal, a terheltet innentől már 
vádlottnak nevezik. 
 
A nyomozó hatóság és az ügyészség  

  minden bűncselekmény, illetve minden büntetendő cselekmény, továbbá  
  minden elkövető és  
  minden sértett vonatkozásában,  

megfigyelési egységenként rögzíti a bűnügyi statisztikai adatokat az adatkezelő rendszerben. 
 
Az adatlapok kitöltésének időszerűsége: 

~ A bűncselekményre vonatkozó adatok kitöltésénél a bcs. elkövetésekor meglévő 
jellemzőket kell figyelembe venni. 

~ Az elkövetőre vonatkozó adatokat az eljárás során keletkezett iratok alapján kell 
kitölteni. 

~ a büntetőeljárásra vonatkozó adatoknál az adatlap kitöltésekor meglévő állapot szerint 
kell a rovatokat kitölteni. 

 
Az ENyÜBS-ben a nyomozó hatóság elektronikusan, az ügyészség számítógéppel nyomtatott 
vagy nyomtatványként rendszeresített adatlapon rögzíti az adatokat. 
Az adatokat a rendszerben az ügyész, rendőr, pénzügyőr rögzíti. 
 
Adatlapot kell kiállítani minden büntetőeljárásban feltárt minden bcs-ről, valamint minden a 
feljelentésben szereplő olyan cselekményről, amellyel összefüggésben az eljárás, illetőleg a 
nyomozás során eljárási, illetőleg nyomózási cselekményt végeztek. Adatlapot kell kiállítani 
minden elkövetőről és sértettről. 
 
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) 
- összevont BT lap  
- összevont BA lap 

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

a.) BT-lap összevont (bűncselekmény és elkövetője) 
 1 bűncselekmény 1 elkövető esetén 

Akkor kell kitölteni, ha egy bűncselekménye van egy terheltnek. 
 

b.) BA lap összevont (bűncselekményi és azonosítási lap) 
1 bűncselekmény több elkövető – a több elkövető azonosítási adatai az A részen. 
+ Minden elkövetőről csak egy T-lap kerülhet kitöltésre. 

Kettő vagy több elkövető esetén töltjük ki a BA lapot (max. 90 elkövető sorolható fel).  
Akkor kerülhet sor a kitöltésére, ha két vagy több terheltnek van egy bűncselekménye.  
Aki BA lapon szerepel bárhol, akkor nem lehet BT lapja!!!  



 
c.) Több bűncselekmény és egy elkövető esetén a legsúlyosabb vagy a legjellemzőbb 

bűncselekményről és az elkövetőről egy összevont BT lap és a többi cselekményről B 
lap. 

Pl: Kis János 3 rendbeli lopást követ el, akkor ki kell állítani a BT. lapot, és 2 db B.  
(bűncselekményi) lapot. 

 
d.) Több bűncselekmény és több elkövető esetén a legjellemzőbb megítélésű 

(legsúlyosabb) bűncselekménytől kezdve cselekményenként (ahány rendbeli) BA, T, 
lapokon kell adatot szolgáltatni. 

Az ügyész Szabó Zénót 5 rendbeli lopás vétségével, míg tettestársát Kis Kevint 4 rendbeli 
lopás vétségével vádolt meg. Továbbá megvádolta Hazug Bencét 9 rendbeli orgazdaság 
bűntettével.  
Szabó Zénó 5 rendbeli lopás vétsége: 1 B lap 
Kis Kevin (tettestárs) 4 rendbeli lopás vétsége: 4 db (Kiss-Szabó) BA lap mindkettőjükre, 
és 1-1 db T lap 
Hazug Bence 9 rendbeli orgazdaság: 1 db BT lap, és 8 db B lap. 

 
A statisztikai lapok kitöltésének rendje 
Összefoglalva: 

- összevont BT lap (bűncselekményi és elkövetői) 
      1 bűncselekmény 1 elkövető esetén 

-  összevont BA lap (bűncselekményi és azonosítási) 
      1 bűncselekmény több elkövető + minden elkövetőről T lap is kell 

- B lap (bűncselekményi) 
több bűncselekmény 1 elkövető esetén a legsúlyosabb v. legjellemzőbb 
bűncselekményről BT lap és minden további bűncselekményről további B lapok,  

- T-lap (elkövetői) kerül kitöltésre. 
1 bűncselekmény több elkövető: egy elkövetőről 1 db BT lap + minden társ tettesről T 
lap is kell. 

- több bűncselekmény és több elkövető esetén cselekményenként (a fenti sorrendben) 
kell BA 1 db a legjellemzőbb vagy legsúlyosabb cselekményről, + további 
cselekményenként B, és terheltenként T lapok.  
A B és T lapok a többi bűncselekménye v. elkövető stat. regisztrálását biztosítják. 
Minden elkövetőről csak egy T-lap kerülhet kitöltésre!! 
Aki szerepel összevont BA lapon, arról BT lapot semmiképpen nem lehet kitölteni!! 

 
Az adatlapot akkor kell kitölteni, ha a bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó 
büntetőeljárási döntésre, azaz 

- a feljelentés elutasítása,  
- a nyomozás részbeni mellőzése,  
- a nyomozás felfüggesztése,  
- az eljárás felfüggesztése,  
- a nyomozás megszüntetése,  
- a vádemelés,  
- a vádemelés részbeni mellőzése,  
- a közvetítői eljárásra utalás tárgyában hozott döntés,  
- a vádemelés elhalasztása,  
- a külföldi államnál tett feljelentés, és  
- a büntetőeljárás átadására 



kerül sor. 
 
Az adatlapokat annak a nyomozó hatóságnak, illetőleg ügyészségnek az eljárásában kell 
kitölteni, amelyiknek az eljárásában a büntetőeljárási döntés meghozatalára sor került 
Rendőr, pénzügyőr elektronikus úton rögzíti a bűnügyi statisztikai adatokat. 
Ha az ügyész saját hatáskörében hoz büntetőeljárási döntést, a bűnügyi statisztikai adatokat 
papír alapú adatlapon közli, és azokat megküldi az ügyészségi statisztikusnak. 
Ha a büntetőeljárási döntés meghozatalára az ügyész jogosult, de a nyomozást a nyomozó 
hatóság folytatta, akkor a nyomozó hatóság a saját eljárásában keletkezett bűnügyi statisztikai 
adatokat elektronikusan rögzíti és ezt követően nyomtatott adatlapon a nyomozás irataival 
együtt eljuttatja az ügyésznek. Az ügyész a büntetőeljárási döntésnek megfelelően folytatja és 
befejezi az adatlap kitöltését. 
Az ügyész a döntések adatlapjait csak abban az esetben módosíthatja, ha nyomozó hatóság 
döntését felülbírálja. 
Az ügyész által kitöltött adatlapokat és azok tartalmát az eljáró ügyész és az ügyészségi 
statisztikus ellenőrzi. 
Az adatlapok ellenőrzését követően kerül sor az adatok hitelesítésére, melyet az ügyész az 
aláírásával és az adott ügyész szerv bélyegzőjével hitelesít. 
Elektronikus adatlap hitelesítése végrehajtott adatlezárással történik. 
 
Felelősség a statisztikai lapok tartalmáért 
Az adatszolgáltatásra kötelezett az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, 
megszabott határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen köteles szolgáltatni. 
Az adatszolgáltatás teljesítéséért az a személy a felelős, akit az adatgyűjtő az adatszolgáltatás 
kérdőívén aláírásra kötelezettként megjelöl. 
A statisztikai adatlapok jogszabályszerű kezeléséért munkajogi, közigazgatási bírságolási és a 
(a kirívó és a Btk.-ba ütköző jogszabálysértésnél) büntetőjogi felelősség is felmerülhet.  
Hamis statisztikai adatszolgáltatás 
Btk. 278. §  Aki a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, avagy az 
adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad, vétséget 
követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A bűncselekmény csak 
szándékosan követhető el. 
A statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos szabálysértés tényállása nem került bele a 
Szabálysértési törvénybe, így 2012. április 15-étől nem biztosítható a statisztikai 
adatszolgáltatási kötelezettség megszegésének szankcionálása. Mindezekre tekintettel jött 
létre a közigazgatási bírságolása a szabályszegésnek. 
A közigazgatási bírság összege természetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy 
és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 200 000 forinttól 2 000 000 forintig 
terjedhet. A bírság kiszabása a jogszabálysértéssel érintett adatszolgáltatásonként történik. 
 
Felelősséggel tartozik az iratkezelő, illetve az ügyészségen a büntetőjogi ügyvitel kezelője a 
papíralapú adatlapok kiemeléséért, egymáshoz tartozásuk biztosításáért és továbbításukért. 
 
Felelősséggel tartozik a nyomozó hatóság statisztikusa és ügyintézője, illetve az ügyészségi 
statisztikus és az ügyész 

~ a kitöltési szabályzat megfelelő alkalmazásáért 
~ az adatlapok egyes rovatainak a kitöltési szabályzat megfelelő, a kódszótárban írtak 

szerint történő kódolásáért 
~ az adatlapok logikai összefüggéseinek ellenőrzéséért 



~ a papír alapú adatlapok egymáshoz tartozásának a biztosításáért és nyomon 
követhetőségéért. 

 
 
 
 
A bűntető bíróság előtti ügyészi tevékenység megfigyelésére szolgáló statisztikai lapok 
 
Vádlottként minden ügyben, amelyben az ügyészség vádat emel vádképviseleti V lapot és 
vádképviseleti pótlapot VP kell kiállítani. 
Minden egyes vádoltra vonatkozóan külön-külön V és VP lapot kell kiállítani. 
Az adatlap végigkíséri a büntetőügyet az ügy jogerős befejezéséig. 
A házi iratokhoz kell csatolni, majd akkor kell kiemelni, jogerőssé válik az ítélet.  
Az ügyészi utasítás és az iratok alapján tölti ki az ügyészségi alkalmazott. 
Vádképviseleti 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.  
VP lap vádlott előélete és cselekményei, valamint az ügyészi indítványok a fő- és 
mellékbüntetésekre, illetve az intézkedésekre vonatkozóan. (Majd az 1, 2, 3, fokú bírósági 
határozatok szerint kapott büntetések) 
Ügyész vagy kijelölt személy (tisztviselő, írnok ügyészi felügyelettel) tölti ki a vádirat, 
nyomozati irat alapján a vádemeléssel egyidejűleg, (csak vádemelés esetén!!)  
Feltüntetik: 
V lap: 

- Alapadatok: az eljáró nyomozóhatóság és ügyészség adatai, vádlott azonosító száma, 
lényeges ismérv: fiatalkorú-e vagy sem. 

- Vádemelés: bíróság elé állítás vagy vádemelés történt 
- az elkövető azonosító adatait, előéleti adatokat – büntetlen, büntetett, visszaeső,  
- Első fokú eljárás adatait az elsőfokú bíróság mellet működő ügyészi szerv (járási 

szintű ügyészségek) tölti ki. Az ügyész tölti ki a kényszerintézkedésről szóló táblát. 
- Másodfokú eljárás adatait fellebbezés esetén a másodfokú bíróság mellet működő 

ügyészi szerv (Főügyészség) tölti ki. 
- Harmadfokú eljárás adatait fellebbezés esetén a harmadfokú bíróság mellet működő 

ügyészi szerv (fellebbviteli főügyészség) tölti ki. 
VP lap: 

- vádlott adatai, vád szerint büntetlen, büntetett előéletű, többszörösen visszaeső 
(ügyészség) 
jogerős bírósági határozat szerint büntetlen, büntetett előéletű, többszörösen visszaeső 
(bíróság) 

 vád tárgyává tett bűncselekmény kódolt formában 
Fő-, mellékbüntetések, intézkedések indítványa és jogerős ítélet szerinti büntetések, 
intézkedések.  

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



Az első fokon nem jogerős ügyekben kitöltött lapokat a másodfokú bíróság mellett működő 
ügyészi szervhez, a másodfokon működő nem jogerős ügyekben kitöltött lapokat pedig a 
harmadfokú bíróság mellett működő ügyészi szervhez kell felterjeszteni. 
Az ügy jogerőre emelkedését követően az ügyészi alkalmazott köteles a lapokat kiemelni és a 
területileg illetékes, adatrögzítésre kijelölt szervezeti egységhez továbbítani. 
 
 
 
Az 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 és darabszámát ügyszám szerinti bontásban. 
Adatlapot (BA, BT, B, T) akkor kell kitölteni, ha a feljelentett, bejelentett, vagy a hatóság 
által észlelt cselekmény miatt: 

- a feljelentés elutasítása,  
- a nyomozás részbeni mellőzése,  
- a nyomozás felfüggesztése,  
- az eljárás felfüggesztése,  
- a nyomozás megszüntetése,  
- a vádemelés,  
- a vádemelés részbeni mellőzése,  
- a közvetítői eljárásra utalás tárgyában hozott döntés,  
- a vádemelés elhalasztása,  
- a külföldi államnál tett feljelentés, és  
- a büntetőeljárás átadására 
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? 
 
Információtartalom vázlata 
 
–  Az ügyészség szervezeti felépítése 
–  Alárendeltség 
–  Büntető felügyeleti szakág 
–  Törvényességi felügyeleti szakág 
–  Magánjogi felügyeleti szakág 
 
- Az ügyészség  szervezeti  felépítése , 

Az ügyészi szervezet tagozódása, a bírósági szintekhez igazodik:  
 
Legfőbb Ügyészség: élén, és az egész ügyészi szervezet élén a Legfőbb Ügyész áll. 
Országos hatáskörrel rendelkezik, illetékességgel irányító szervezet. 
A Legfőbb Ügyészség önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv; jogi személy. 
 
-Fellebbviteli Főügyészség: élén a fellebbviteli főügyész áll 
Ellátják azokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály telepít. Nincs irányítási feladatuk. 
-Megyei (ill. fővárosi) főügyészség(ek): élén a megyei főügyész áll 
Részben területi irányító.   
-Helyi ügyészségek (a megyékben városi, Bp-en kerületi ügyészségek) élén a kerületi/helyi 
vezető ügyész áll. 2013. -tól a bíróságok névváltozásához hasonlóan járási ügyészség lesz a 
neve. Alsóbb szintű feladatokat lát el. 
 
Korábban külön hierarchiát jelentettek a 2012. január 1-el megszüntetett Katonai 
ügyészségek: 
Az új ügyészségi törvény - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvénnyel 
azonosan - nem rendelkezik a megszűnő katonai ügyészségről, a katonai ügyészek - e 
jogállásukat megtartva - betagozódnak az ügyészi szervezetbe, s a katonai büntető-eljárásra 
tartozó ügyek mellett más ügyek felderítésében, nyomozásának felügyeletében, 
vádképviseletében is részt vesznek.  
 
 Az ügyészség tudományos kutató szerve az Országos Kriminológiai Intézet.(OKRI) 
  
  
-alárendeltség 
 
Az ügyészek a legfőbb ügyésznek alárendelten működnek, számukra utasítást csak a legfőbb 
ügyész és a felettes ügyész adhat. 



Az ügyészi szervek közül 
a) a Legfőbb Ügyészség a fellebbviteli főügyészségeket és a főügyészségeket, 
b) a főügyészség a járási és a járási szintű ügyészségeket irányítja. 

Felettes ügyészség 
a) a Legfőbb Ügyészség az összes ügyészi szerv; 
b) a főügyészség a megye (főváros) területén működő járási ügyészségek 

tekintetében. 
 
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 ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény szakít az ügyészi törvényességi felügyelet 
hagyományos fogalmával. Az ügyész a jövőben elsősorban az igazságszolgáltatás 
közreműködőjeként - törvényben biztosított perindítási, fellépési jogával - gyakorolja közjogi 
hatáskörét. Az ügyészség a közérdek fokozott érvényesítését, s ennek részeként a jogvédelmet 
tekinti meghatározó sajátosságának. Változást jelent, hogy az ügyészség a jövőben nem 
általános panaszfórum, hanem csak az ügy érdemére kiható, az érintett jogviszony alapjait 
érintő törvénysértés esetén jár el. 

Az ügyészt törvényben meghatározott jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
más közhiteles nyilvántartásba vételét (bejegyzését), törlését elrendelő, valamint a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok változásával kapcsolatban hozott bírósági határozattal 
(hatósági döntéssel) szemben jogorvoslati vagy perindítási jog illeti meg. Ha a közhiteles 
nyilvántartás adata törvénysértő, vagy utóbb törvénysértővé vált, az ügyész - törvényben 
meghatározott feltételek alapján - az adat törlését, kijavítását, megváltoztatását 
kezdeményezheti. 
 
Ha törvény alapján az ügyész jogi személy működésének törvényességét ellenőrizheti( pl. 
alapítvány társadalmi szervezet, párt), a jogi személy nyilvántartásba vételéről 
(bejegyzéséről), illetve nyilvántartási adataiban elrendelt változásról rendelkező bírósági 
határozatot (hatósági döntést) az ügyésszel közölni kell. 
Ha jogi személy működésének törvényessége felett bíróság, közigazgatási hatóság, vagy 
bíróságon kívüli más jogalkalmazó szerv gyakorol törvényességi felügyeletet, az ügyész - 



törvényben meghatározott feltételek alapján - törvényességi felügyeleti eljárást 
kezdeményezhet. 
Törvény felhatalmazása alapján az ügyész a jogi személy feloszlatása, megszüntetése vagy a 
törvényes működés helyreállítása érdekében pert indít, ha a tudomására jutott súlyos 
jogszabálysértés, illetve más adat vagy körülmény folytán alappal tehető fel, hogy a jogi 
személy a működését beszüntette, illetve Alaptörvényt vagy jogszabályt sértő tevékenységet 
folytat.  
Az ügyész - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - intézkedésének megalapozása 
érdekében hivatalból vizsgálatot folytat, ha a tudomására jutott adat vagy más körülmény 
megalapozottan súlyos törvénysértésre, mulasztásra vagy törvénysértő állapotra utal. 
Azokban az ügyekben, amelyekben az ügyész fellép, és az ellenérdekű fél a fellépésre okot 
adó körülményt saját maga is orvosolni tudja, az ügyész a fellépését megelőzően  
önkéntes teljesítésre történő felhívással élhet, amelyben 60 napon belüli határidő tűzésével 
indítványozza a törvénysértés megszüntetését.  
Ha a felhívás címzettje az ügyész által megadott határidőn belül a felhívásban foglaltaknak 
nem tesz eleget, nem válaszol, vagy a felhívásban foglaltakkal nem ért egyet, az ügyész 30 
napon belül fellép, vagy értesíti a címzettet az eljárása megszüntetéséről. Testületi döntést 
igénylő esetben ezt a határidőt a testület döntést hozó ülésének időpontjától kell számítani. 
Az ügyész külön törvény felhatalmazása alapján önkormányzatoktól (helyi, kisebbségi), 
köztestületektől adatok rendelkezésére bocsátását kérheti, felvilágosítást kérhet. A 
megkeresett szerv vezetője az ügyészi felkérésnek köteles eleget tenni az ügyész által kitűzött 
határidőn belül. 
 
 
-magánjogi felügyeleti szakág 
 

Az ügyész a magánjogi tevékenysége során: 

 a jogszabályokban meghatározott keretek között részt vesz a polgári peres és nemperes 
eljárásban, és elvégzi az eljárási törvényekben meghatározott percselekményeket ( pl. 
keresetindítás, cégtörlési eljárás kezdeményezése, fellépés, perbelépés, fellebbezés, 
perújítás, felülvizsgálati kérelem benyújtása), 

 elbírálja a magánjogi tárgyú és egyéb kérelmeket, felügyeleti kérelmeket és teljesíti a 
megkereséseket, 

 meghívás alapján részt vesz a törvényszék, az ítélőtábla és a Kúria kollégiumainak 
ülésein, 

 törvényességi szempontból előzetesen észrevételeket tesz a magánjogi tárgyú 
jogszabálytervezetekre, illetve ilyen tárgyú jogszabályokat kezdeményez, 
kezdeményezheti a törvénysértést elkövető személyek felelősségre vonását, jelzéssel 
élhet. 

Ha a jogosult bármely okból nem képes jogainak védelmére, az ügyész peres, vagy nem peres 
eljárást indíthat. Meghatározott személy által érvényesíthető jog iránt eljárást nem indíthat. 
Tiszteletben kell tartania a felek rendelkezési jogát.  
 
 Törvény perindításra jogosíthatja az ügyészt különösen: 

a) a nemzeti vagyonnal történő rendelkezéssel, 
b) a közpénzek jogszerűtlen felhasználásával, 
c) a semmis szerződéssel a közérdekben okozott sérelem megszüntetésével, 



d) a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett adatokkal, 
e) a környezet, természet és termőföld védelmével, 
f) magánszemélyek fogyasztói szerződései (általános szerződési feltételek) 

megtámadásával, 
g) családi jogállás megváltoztatásával 

összefüggésben. 
De például a kegyeleti jogok érvényesítése esetén is jogosult lehet perindításra az ügyész. 
Az ügyész keresetet indíthat, ha jogszabály erre kizárólag, vagy más jogosult mellett 
feljogosítja. Jelenleg kb. 44 különböző jogszabály jogosítja fel az ügyészt keresetindításra. 
 

A magánjogi ügyészi tevékenység egyik fontos területe a non-profit szervezetek (egyesületek, 
alapítványok és ezek közhasznú szervezetei) nyilvántartásba vételi eljárásban való részvétel, s 
a szervezetek működése törvényességének helyreállítása érdekében történő keresetindítás. A 
kereset benyújtására fő szabályként akkor kerül sor, ha a törvényességi felügyelet gyakorlása 
során tehető ügyészi intézkedések nem vezetnek eredményre. A keresetindítás előtt ügyészi 
intézkedéssel (óvás, felszólalás, figyelmeztetés, jelzés) meg kell kísérelni a törvénysértés 
orvoslását, s csak ennek eredménytelensége után fordulhat az ügyész a bírósághoz. 



 
 
21. Ön jogi asszisztens az ügyészségen. Megjelenik egy ügyfél 
Önnél, és az ügyfélfogadásról érdeklődik. Milyen felvilágosítást ad 
neki? 
 
Információtartalom vázlata 
 
–  Az ügyfélfogadás célja 
–  Az ügyfél meghallgatása, jegyzőkönyv felvételének lehetséges 

esetei 
–  Az elintézés módjai 
–  A felvilágosítás-adás korlátai  
–  Napló vezetése  
–  Gyűjtőszekrény 
 
 
- az ügyfélfogadás célja 

Az ügyészséghez panasszal, kérelemmel bejelentéssel fordulók fogadását minden ügyészi 
terület egységénél meg kell szervezni. Az ügyészi szervhez fordulók eligazítása céljából az 
ügyészségek épületének bejáratánál tájékoztató táblát kell kifüggeszteni. A kérelmük 
előterjesztésekor jogaikról fel kell világosítani őket.  
 
Ha a fél által előterjesztett kérelem nem tartozik az ügyészség hatáskörébe, közölni kell, hogy 
annak elintézésére mely szerv jogosult.     
 
 
-az ügyfél meghallgatása, jegyzőkönyv felvételének lehetséges esetei 
 
Ügyészi intézkedést igénylő esetekben a bejelentésről v. panaszról jegyzőkönyvet 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 Alaptörvényben és más jogszabályokban biztosított jogokat; 
 a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott ügyekben nyomoz (az ügyészség 

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

rendelkezéseit megtartva végezze (felügyeletet gyakorol a nyomozás törvényessége 
felett); 

 a bírósági eljárásokban a vádat képviseli; 



 a büntetés-végrehajtás törvényessége felett felügyeletet gyakorol; 
 közreműködik abban, hogy a bírósági eljárásban a törvényeket helyesen alkalmazzák (az 

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

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

 elősegíti, hogy a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák (ügyészi törvényességi 
felügyelet). 

 
Az ügyész a jogszabályokban meghatározott keretek között részt vesz a polgári peres és 
nemperes eljárásban, és elvégzi az eljárási törvényekben meghatározott percselekményeket 
(keresetindítás, fizetési meghagyás kibocsátásának indítványozása, közhasznú szervezetekkel, 
alapítványokkal kapcsolatos egyéb bírósági eljárások kezdeményezése, cégtörvényességi 
felügyeleti eljárás kezdeményezése, cégtörlési eljárás kezdeményezése, fellépés, perbelépés, 
fellebbezés, perújítás, felülvizsgálati kérelem benyújtása). 
Az ügyész előterjesztést tehet a legfőbb ügyészhez a Legfelsőbb Bíróságnál jogegységi eljárás 
indítványozása iránt is. 
 
-a felvilágosítás-adás korlátai 
 
A félfogadó ügyész a folyamatban lévő ügyekről a jogszabályok és a legfőbb ügyészi 
utasítások korlátai között adhat felvilágosítást. Az értesítés adás az ügy iktatószámára, az 
elintézés érdekében tett közbenső intézkedésekre és a más kiadmányozott ügyekben az érdemi 
döntés közlésének tényére terjed ki. Az előadók nevét közölni nem szabad (kivéve. a 
félfogadó ügyész nevét). 
 
-napló vezetése 
A félfogadás főbb adatairól naplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell:  
-a félfogadás napját,  
-ügyfél nevét, 
-lakhelyét, 
-panaszának tárgyát,  
-ügyészi intézkedést, 
-félfogadó ügyész nevét.  
  
-gyűjtőszekrény 
 
Valamennyi ügyészi szervnél a beadványok részére gyűjtőszekrényt kell elhelyezni. 
A gyűjtőszekrényen fel kell tüntetni a naponta történő kiürítés időpontját. Nagy forgalmú 
ügyészségeken naponta két ízben, reggel és kora délutáni órákban, más ügyészségeken 
naponta egyszer, reggel közvetlenül munkakezdés után kell az irodavezetőnek, vagy az erre 
kijelölt ügyészségi alkalmazottnak a gyűjtőszekrényt kiürítenie. 
 
 


