
  

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 

 

5/2020. (VII. 31.) főov. körlevele 

 

az Informatikai Főosztály feladatkörét érintő egyes főov. körlevelek módosításáról 

 

 

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján – az 1. és 3. alcím vonatkozásában a Nyomozás Felügyeleti és 

Vádelőkészítési Főosztály, a Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya, a Kiemelt, Korrupciós és 

Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya, a Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek 

Főosztálya, a Fiatalkorúak Büntetőügyeinek Önálló Osztálya, a Közérdekvédelmi Főosztály, 

valamint a Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztály 

vezetőjével egyetértésben – a következő körlevelet adom ki: 

 

1. A Magyar Köztársaság Ügyészsége Büntetőjogi Szakág Összesített Ügyviteli 

Adatállománya működésének egyes kérdéseiről szóló 5/2000. (ÜK. 2.) főov. körlevél 

módosítása 

 

1. A Magyar Köztársaság Ügyészsége Büntetőjogi Szakág Összesített Ügyviteli Adatállománya 

működésének egyes kérdéseiről szóló 5/2000. (ÜK. 2.) főov. körlevél (a továbbiakban: BÜR-

M körlevél) 7. pontjának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Büntetőjogi Szakág Összesített Ügyviteli Adatállománya az ügyészségről szóló 2011. 

évi CLXIII. törvény 32. §-ának (6) bekezdése alapján az egyes nyomozó szervek részére az 

általuk megjelölt bűnüldözési célból a náluk folyamatban lévő bűnügyek terheltjeiről 

(gyanúsítottjairól) adatszolgáltatást teljesít.” 

 

2. A BÜR-M körlevél 

a) 1. pontjának (1) bekezdésében a „Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztálya” 

szövegrész helyébe az „Informatikai Főosztálya” szöveg, 

b) 2. pontjában a „Legfőbb Ügyészség Számítóközpontjába írásba” szövegrész helyébe a 

„Főosztály részére írásban” szöveg, 

c) 7. pontjának (2) bekezdésében a „Legfőbb Ügyészség Számítóközpontjába” szövegrész 

helyébe a „Főosztálynak” szöveg, 

d) 8. pontjában a „Legfőbb Ügyészség Számítóközpontja” szövegrész helyébe a „Főosztály” 

szöveg  

lép. 

 

2. Az Összesített Adatállomány (PRAETOR PRAXIS) információs rendszer hozzáférési 

jogosultságairól szóló 4/2005. (ÜK. 8.) főov. körlevél módosítása 

 

3. Az Összesített Adatállomány (PRAETOR PRAXIS) információs rendszer hozzáférési 

jogosultságairól szóló 4/2005. (ÜK. 8.) főov. körlevél 1.1. pontjában az „Összesített 

Adatállomány (PRAETOR PRAXIS)” szövegrész helyébe az „Összesített Adatállományon 

alapuló Praetor Praxis” szöveg, a „Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályára” 

szövegrész helyébe az „Informatikai Főosztályának” szöveg lép. 
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3. A büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyviteléről szóló 1/2010. (ÜK. 1.) főov. 

körlevél módosítása 

 

4. A büntetőjogi szakág számítástechnikai bázisú ügyviteléről szóló 1/2010. (ÜK. 1.) főov. 

körlevél (a továbbiakban: BÜR körlevél) 3. pontjának (1) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(1) A büntetőjogi szakág ügyviteli munkájával kapcsolatos ügykezelési teendőket a Legfőbb 

Ügyészégen az ügyészség szervezetéről és működéséről szóló 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasításban 

meghatározott, a fellebbviteli főügyészségeken, a főügyészségeken, valamint a járási és járási 

szintű ügyészségeken az e tárgyban kiadott főügyészi körlevelekben meghatározott ügykezelő 

irodák látják el.” 

 

5. A BÜR körlevél 4. pontjának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) Az ügyészségi ügykezelő irodákon az ügyviteli vagy statisztikai feladatok ellátására 

rendszerbe állított informatikai eszközöket más feladatokra csak az ügyviteli és statisztikai 

tevékenység akadályozása nélkül szabad igénybe venni.” 

 

6. A BÜR körlevél 7. pontjának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az azonosító előtag a Legfőbb Ügyészségen, a fellebbviteli főügyészségeken, a megyei 

(fővárosi) főügyészségeken, a Központi Nyomozó Főügyészségen, a nyomozó ügyészségeken, 

továbbá a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen azonos a kivezetéskor használt „(fő)osztály-

ügyszak” azonosítóval, ennek hiányában, valamint – a nyomozó ügyészségek és a Fővárosi 

Nyomozó Ügyészség kivételével – a járási és járási szintű ügyészségeken „B” betű.” 

 

7. A BÜR körlevél 13. pontjának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Postabontás után a Legfőbb Ügyészségen a főosztályvezető (önálló osztályvezető) 

ügyésznek, a fellebbviteli főügyészségeken a fellebbviteli főügyésznek, a főügyészségeken a 

főügyésznek, a járási és járási szintű ügyészségeken a vezető ügyésznek kell valamennyi iratot 

(a fel nem bontott leveleket, küldeményeket is) bemutatni, az iktatásra szolgáló adatok 

meghatározása és az ügyintéző kijelölése céljából.” 

 

8. A BÜR körlevél 31. pontjának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A nyilvántartó program kezelése során keletkezett megőrzendő adatokat tartalmazó külső 

adathordozók kezelése során az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatáról szóló 26/2018. 

(XII. 28.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Iratkezelési Szabályzat) 43. §-ának (4) bekezdésében 

foglaltak figyelembevételével kell eljárni.” 

 

9. A BÜR 62. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„62. pont A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek, a főügyészségek, a járási és 

járási szintű ügyészségek tevékenységére vonatkozó kivezetési kódokat e körlevél mellékletét 

képező kódszótárak tartalmazzák.” 

 

10. A BÜR körlevél  

a) 16. pontja (3) bekezdésének i) pontjában a „Btk. 122. §-ának (1) bekezdése” szövegrész 

helyébe a „Btk. 127. §-ának (1) bekezdése” szöveg, 

b) 28. pontjának (6) bekezdésében az „a Számítástechnika-alkalmazási és Információs 

Főosztály” szövegrész helyébe az „az Informatikai Főosztály” szöveg, 

c) 67. pontjának (1) bekezdésében a „V, VP és VK lapok” szövegrészek helyébe a „V lapok” 

szöveg, 
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d) 67. pontjának (2) bekezdésében a „V, VP és VK lapokat” szövegrész helyébe a „V lapokat” 

szöveg 

lép. 

 

11. Hatályát veszti a BÜR körlevél  

a) 7. pontjának (5) bekezdésében „A katonai ügyészi szervezetnél ugyanitt az ügy előadója 

előadói számának megfelelő római számjegyet kell feltüntetni.”, 

b) 29. pontjában, 3.14. alcím megjelölésében, valamint 46. pontjának (1) bekezdésében a 

„Magyar Köztársaság Ügyészsége” 

szövegrész. 

 

4. Az informatikailag támogatott igazgatási ügyvitel szabályairól szóló 3/2015. (III. 31.) 

főov. körlevél módosítása 

 

12. Az informatikailag támogatott igazgatási ügyvitel szabályairól szóló 3/2015. (III. 31.) főov. 

körlevél 1. mellékletének I. B) 11. pontjában a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-

Csanád” szöveg lép. 

 

5. Záró rendelkezések 

 

13. Ezt a körlevelet a közzétételét követő naptól kell alkalmazni.  

 

 

 

 

 

dr. Nagy Tibor s. k., 

főosztályvezető ügyész 


