
A Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya vezetőjének 

  6/2018. (XI. 30.) főov. körlevele  

a kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyekkel kapcsolatos büntetőbíróság előtti 
ügyészségi tevékenységről  

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján – azért, hogy a kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyek 
fokozott és hatékony felügyelete a bírósági szakban is érvényesüljön – a következő körlevelet 
adom ki: 

1. A Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) a vádirat benyújtásától 
figyelemmel kíséri a kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyek alakulását, és megadja 
a szükséges segítséget a vádképviselet során eljáró ügyészségnek. Ennek érdekében a megyei, 
illetve fővárosi főügyészség terjessze fel a Főosztályra 

a) a legfőbb ügyész vagy a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes által kiemeltté nyilvánított 
(a továbbiakban: kiemelt) ügyekben, 

b) a közérdeklődésre számot tartó ügyekben [12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítás 55. § (1) 
bekezdés], továbbá  

c) a gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények [Be. 10. § (1) bekezdés 3. pont] 
miatt és a hivatali visszaélés (Btk. 305. §) miatt indult ügyekben  
benyújtott vádirat egy példányát. 

2. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatti ügyekben benyújtott vádirat egy 
példányát a megyei, illetve fővárosi főügyészségre kell felterjeszteni, ahol ezeket az ügyeket 
figyelemmel kísérik, és az első fokon eljáró ügyészségnek az eredményes vádképviselethez 
segítséget adnak. 

3. A kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyekben különösen fontos, hogy az 
ügyészség a BF.707/2018. számú iránymutatásban foglaltak figyelembevételével aktív, a vád 
eredményességét biztosító, hatékony vádképviseleti tevékenységet folytasson. Az előkészítő 
ülésen és a tárgyaláson részt vevő ügyészek kijelölése során a büntetőbíróság előtti ügyészi 
tevékenységről szóló 8/2018. (VI. 27.) LÜ utasítás 4. §-ában és a kiemelt ügyekkel 
kapcsolatos ügyintézés egyes szabályairól szóló 2/2013. (V. 31.) LÜ h. körlevélben foglaltak 
szerint kell eljárni. 

4.  A kiemelt és a közérdeklődésre számot tartó ügyekben – figyelemmel a Kiemelt és 
Katonai Ügyek Főosztálya vezetőjének KF.9216/2007/4. számú iránymutatására is – a 
vádemelést követően tett jelentéseket a Főosztályra kell felterjeszteni. Az érdemi ügydöntő 
határozatot tárgyától függően a Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek 
Főosztályának vagy a Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztályának is fel kell 
terjeszteni. 

5. A 4. pont szerinti jelentésnek lényegre törően, röviden tartalmaznia kell 
a) a vád szempontjából lényeges bizonyítási cselekmények eredményét, különös tekintettel 

az ügyészség által tett bizonyítási indítványokra és azok eredményére, 
b) a vád esetleges módosítását igénylő változásokat, 
c) a tervezett végindítványt, abban a részében, amelyben eltér a vádtól, 
d) a vádtól lényegesen eltérő ügydöntő határozat esetében a szóbeli indokolás erre 
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vonatkozó részének lényegét, 
e) az ügydöntő határozat ellen ki jelentett be fellebbezést, a fellebbezés irányának, okának 

és céljának megjelölésével, 
f) a másod- vagy harmadfokon eljáró ügyészség Be. 588. §-ának (4) bekezdése szerinti 

indítványának lényegét, 
g) a fellebbezés teljes vagy részleges visszavonásáról vagy a vádnak megfelelő ügydöntő 

határozat hatályon kívül helyezéséről szóló indítvány okait. 

6. Az 1. pontban felsorolt ügyekkel kapcsolatban a bíróság által hozott minden – akár nem 
jogerős – érdemi ügydöntő határozat másolatát fel kell terjeszteni a Főosztályra. 

7. A hűtlen kezelés vagy gazdasági csalás miatt a bíróság előtt folyamatban lévő azon 
ügyekben, amelyeknek tárgya valamilyen tanácsadói, marketing tevékenységre irányuló vagy 
más hasonló szerződés, az ügyészség vizsgálja meg, hogy a vádirati tényállás megfelel-e a 
Legfőbb Ügyészség által kiadott BF.1533/2013-NF.2544/2013. számú iránymutatás 4. 
pontjában foglaltaknak. Amennyiben indokolt, tegye meg a szükséges bizonyítási 
indítványokat, illetve módosítsa a tényállást. 

8. Amennyiben az ügyészi fellebbezés felmentést vagy felmentést is támad a másodfokú 
nyilvános ülésen az ügyészségnek részt kell vennie. 

9. A főügyészség a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 8/2018. (VI. 27.) LÜ 
utasítás 43. §-a (3) bekezdésének megfelelően minden évben – valamennyi ügyet érintően – 
értékelje a felmentéssel vagy az eljárás megszüntetésével végződött ügyek tapasztalatait, és az 
erről készült jelentés egy példányát, az éves beszámoló mellékleteként, terjessze fel a 
Főosztályra. 

 
10. Ezt a körlevelet a közzétételét követő naptól kell alkalmazni. 
 
11. Visszavonom a kiemelt, a közérdeklődésre számot tartó és egyes kiemelt jelentőségű 

ügyekkel kapcsolatos büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 5/2014. (III. 31.) 
főov. körlevelet.  
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