
 
 
 

A Közérdekvédelmi Főosztály vezetőjének 
 

3/2017. (VI. 30.) főov. körlevele 
 

a fellebbviteli főügyészségek egyes közérdekvédelmi feladatairól 
 
 
Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdése, valamint az 
ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I. 6.) LÜ utasítás 4. §-ának (2) 
bekezdése alapján a következő körlevelet adom ki: 
 
1. A fellebbviteli főügyészség a megyei (fővárosi) főügyészség és a Legfőbb Ügyészség 

jelzése, valamint saját észlelése alapján folyamatosan figyelemmel kíséri az alkalmazás 
céljából közzétett általános szerződési feltételek jogszabályoknak való megfelelését.  
 

2. Amennyiben a fellebbviteli főügyészség azt észleli, hogy az általános szerződési feltétel 
tisztességtelensége miatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:105. §-a 
(1) bekezdésének a) pontja alapján közérdekű kereset benyújtásának van helye, úgy a 
bírósági eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei (fővárosi) 
főügyészség, illetve a Legfőbb Ügyészség megkeresésével, továbbá az ügyészségi és más 
közzétételek alapján megvizsgálja, hogy az adott szerződési kikötés miatt ügyészi vagy 
más szerv általi keresetindításra sor került-e.  

 
3. Ha a fellebbviteli főügyészség a 2. pont eredményeként azt állapítja meg, hogy a 

tisztességtelen általános szerződési feltétel miatt kereset benyújtására még nem került sor, 
úgy a benyújtásra illetékes megyei (fővárosi) főügyészséggel történő előzetes írásbeli 
egyeztetést követően elkészíti a kereset tervezetét.  

 
4. Amennyiben az egyeztetés eredményeként az illetékes megyei (fővárosi) főügyészség 

perelhárító ügyészi kezdeményezés benyújtását tartja célszerűnek, úgy az iratokat az 
illetékes megyei (fővárosi) főügyészségnek a feltétel tisztességtelenségét részletező 
álláspontjával együtt megküldi.  

 
5. A megyei (fővárosi) főügyészség, amennyiben annak feltételei változatlanul fennállnak, a 

3. pont esetén a keresetlevelet benyújtja, illetve a 4. pont esetén a perelhárító ügyészi 
kezdeményezést elkészíti. A továbbiakban az eljárást a megyei (fővárosi) főügyészség 
folytatja az általános szabályok szerint.  

 
6. A megyei (fővárosi) főügyészség a perelhárító ügyészi kezdeményezés, illetve a kereset 

eredményéről a fellebbviteli főügyészséget tájékoztatja.  
 
7. A fellebbviteli főügyészség eseti kijelölés alapján ellátja a Legfőbb Ügyészség 

hatáskörébe tartozó eljárás-kezdeményezési feladatok előkészítését. 
 
8. Ezt a körlevelet 2017. július 1. napjától kell alkalmazni.  
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