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UTASÍTÁSOK
A legfõbb ügyész

15/2007. (ÜK. 12.) LÜ
utasítása

a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti
felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi

feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás
módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást
adom ki:

1. §

A vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti
felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos feladatokról
szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.)
10. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi
(2)–(4) bekezdés számozása (3)–(5) bekezdésre változik:

„(2) Az ügyész a nyomozási bíróhoz címzett indítványát
és nyilatkozatát írásba foglalja.”

2. §

(1) Az Ut. 49. §-a (2) bekezdésének b)–d) pontja helyé-
be a következõ rendelkezések lépnek:

„b) az emberölés, az életveszélyt és a halált okozó testi
sértés, a hivatalos személy ellen elkövetett emberrablás, a
hivatalos személy elleni erõszak, valamint a hivatalos sze-
mély ellen, hivatalos eljárása alatt elkövetett rablás,
amennyiben a cselekményt bíró, illetõleg az ügyészség ál-
lományába tartozó személy ellen követték el [Btk. 166. §
(2) bek. e) pont, 170. § (5) bek., 175/A. § (2) bek. c) pont,
229. §, 321. § (3) bek. d) pont, (4) bek. b)–c) pont],

c) az ügyészségi nyomozó által elkövetett bármilyen
bûncselekmény, valamint az ülnöknek az igazságszolgál-
tatással összefüggésben elkövetett bûncselekménye,

d) a rendõrség hivatásos állományú tagja ellen hivatalos
eljárása alatt, illetõleg emiatt elkövetett emberölés, életve-
szélyt vagy halált okozó testi sértés, valamint ebben a kör-
ben az emberölés bûntettének elõkészülete [Btk. 166. §
(2) bek. e) pont, 170. § (5) bek., 166. § (3) bek.],”

(2) Az Ut. 49. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„f) a rendõrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú
tagja által elkövetett nem katonai büntetõeljárásra tartozó
bûncselekmény, a Vám- és Pénzügyõrség hivatásos állo-
mányú tagja által elkövetett bûncselekmény, amennyiben
a bûncselekmény elkövetésével

– a rendõrség hivatásos állományú tagjai közül az Or-
szágos Rendõr-fõkapitányság fõosztályvezetõje, vagy en-
nél magasabb beosztású vezetõje, továbbá a megyei (buda-
pesti) rendõr-fõkapitányság vezetõje vagy igazgatója,

– a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú
tagjai közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság
fõosztályvezetõje, vagy ennél magasabb beosztású vezetõje,
továbbá a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka,

– a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állo-
mányú tagjai közül a szolgálat fõosztályvezetõje, vagy en-
nél magasabb beosztású vezetõje, valamint kirendeltségé-
nek vezetõje,

– a vám- és pénzügyõrség hivatásos állományú tagjai
közül az Országos Parancsnokság fõosztályvezetõje vagy
ennél magasabb beosztású vezetõje, a középfokú szervek
közül a Központi Bûnüldözési Parancsnokság, a Központi
Ellenõrzési Parancsnokság, a Központi Repülõtéri Pa-
rancsnokság vezetõje vagy helyettese, a regionális nyo-
mozó hivatal vezetõje,

– a Nemzeti Nyomozó Iroda pénzügyi nyomozó fõosz-
tályának vezetõje, valamint e szervezeti egység régióinak
vezetõi gyanúsíthatók megalapozottan, vagy elkövetõként
kizárólag az ebben a pontban felsorolt személyek valame-
lyike jöhet szóba,”

3. §

Ez az utasítás 2008. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész
16/2007. (ÜK. 12.) LÜ

utasítása
a Vádképviseleti Informatikai Rendszer

bevezetésérõl

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatal-
mazás alapján a következõ utasítást adom ki:

1. §

A büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység statisztikai
feldolgozása és az ezzel kapcsolatos adatok szolgáltatása,
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továbbá a bûnözési jelenségek mérése és a bûnüldözés elõ-
segítése céljából a Vádképviseleti Informatikai Rendszert
(VIR) 2008. január 1. napjával bevezetem.

2. §

A vádképviselet megfigyelésére vádképviseleti (V) la-
pot, vádképviseleti pótlapot (VP) és vádképviseleti kiegé-
szítõ (VK) lapot (a továbbiakban: adatlapok) kell rendsze-
resíteni.

3. §

(1) Az adatgyûjtés és a rendszer mûködésének szabá-
lyait – ideértve az adatlapok tartalmát is – továbbá az in-
formációk feldolgozásának módját a Legfõbb Ügyészség
számítástechnika-alkalmazási és információs fõosztályá-
nak vezetõje, valamint a Katonai Fõügyészség személy-
ügyi és információs önálló osztályának vezetõje – a Bünte-
tõbírósági Ügyek Fõosztályának vezetõjével egyetértés-
ben – határozza meg.

(2) A Vádképviseleti Informatikai Rendszer felhasznál-
ja az 5/1982. Legf. Ü. utasítással bevezetett, a büntetõbíró-
ság elõtti ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú
információs rendszerének adatbázisát.

4. §

Ez az utasítás 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész
17/2007. (ÜK. 12.) LÜ

utasítása
legfõbb ügyészi utasítások módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást
adom ki:

1. §

Az ügyészi szervek munkavédelmi szabályzatáról szóló
2/2002. (ÜK. 3.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Mv. ut.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A munkavédelmi szabályzat (a továbbiakban:
Szabályzat) hatálya kiterjed az összes ügyészi szervre és
ügyészségi alkalmazottra.”

2. §

(1) Az Mv. ut. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és
mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 12. §-a
(1) bekezdésének g) pontja alapján az ügyészi szervek
munkavédelmi tevékenységének felügyeletét a Legfõbb
Ügyészség adatvédelmi és mûszaki biztonsági önálló osz-
tálya (a továbbiakban: Önálló Osztály) látja el; irányítja és
ellenõrzi az egészséges és biztonságos munkavégzés felté-
teleinek biztosítására irányuló jogszabályok, szabványok,
legfõbb ügyészi utasítások, valamint a Szabályzatban fog-
laltak végrehajtását.”

(2) Az Mv. ut. 2. §-ának (3)–(4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A munkavédelemmel kapcsolatos, más ügyészségi
alkalmazott feladatkörébe nem tartozó helyi ügyek intézé-
sére – a szervezeti és mûködési szabályzat, az ügyrend, il-
letõleg a munkaköri leírás alapján – az ügyészségi alkal-
mazottak közül munkavédelmi felelõst jelöl ki:

a) a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõ-
osztály vezetõje a Legfõbb Ügyészség informatikai köz-
pontjában az Ellenõrzési Önálló Osztályra is kiterjedõ fel-
adatkörrel,

b) a gazdasági fõigazgató a Gazdasági Fõigazgatóság
mûszaki és gépjármû osztálya gépkocsi javító mûhelyében
és garázs csoportjában, valamint a Balatonlellei Oktatási
Központban,

c) a fõügyész – az általa irányított helyi ügyészségekre,
valamint a székhelyén lévõ fellebbviteli fõügyészségre, te-
rületi katonai ügyészségre (Katonai Fellebbviteli Ügyész-
ségre) is kiterjedõ illetékességgel – a fõügyészségen.

(4) A (3) bekezdés a)–c) pontjában nem említett, mun-
káltatói jogkört gyakorló vezetõk saját hatáskörükben
dönthetnek a munkavédelmi felelõs kijelölésérõl.”

3. §

(1) Az Mv. ut. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A munkavédelmi elõadó feladata a Szabályzat ha-
tálya alá tartozó ügyészi szervek munkavédelmi tevékeny-
ségének az utasításban meghatározottak alapján, a mun-
káltatói jogkört gyakorlók és a munkavédelmi felelõsök
útján történõ irányítása, szervezése, ellenõrzése, továbbá a
Legfõbb Ügyészségen a munkavédelmi tevékenység ellá-
tása azon szervezeti egységeknél, ahol az utasítás szerint
nem kötelezõ munkavédelmi felelõs kijelölése és a mun-
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káltatói jogkör gyakorlója nem jelölt ki munkavédelmi fe-
lelõst.”

(2) Az Mv. ut. 4. §-a (2) bekezdése b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„b) szakmai segítséget nyújt az ügyészi szervek munka-
védelmi felelõseinek, irányítja azok munkáját. Ezen belül:

– elkészíti és biztosítja számukra a munkavédelmi okta-
táshoz szükséges írásos tananyagokat, tematikákat,

– biztosítja a szükséges nyomtatványokat, nyilvántar-
tási és ellenõrzési naplókat,

– segítséget nyújt – a munkáltatói jogkört gyakorló ké-
résére részt vesz – a munkabalesetek kivizsgálásában, ele-
get tesz a jogszabályokban elõírt jelentési kötelezettségek-
nek,

– a Legfõbb Ügyészség szervezeti egységeinél féléven-
ként, a fõügyészségeknél a Legfõbb Ügyészség vizsgálati
tervében meghatározottak szerint, a helyi ügyészségeknél
szúrópróbaszerûen munkavédelmi szemlét tart, javaslatot
tesz vagy intézkedést kezdeményez a feltárt hiányosságok
megszüntetésére,

– megszervezi a szakirányú továbbképzéseket, és köz-
remûködik azok lebonyolításában,”

4. §

Az Mv. ut. 5. §-ának bevezetõ szövege helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„A munkavédelmi felelõs a munkavédelmi elõírások
megvalósulásának elõsegítése céljából:”

5. §

(1) Az Mv. ut. 6. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„a) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi
adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.)
pályaalkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseivel
érintett ügyészségi alkalmazottak idõszakos és soron kí-
vüli munkaköri alkalmassági vizsgálatának,”

(2) Az Mv. ut. 6. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„d) a képernyõs munkahelyen foglalkoztatott ügyészsé-
gi alkalmazottak látásvizsgálatának elvégzését a munkál-
tatói jogkör gyakorlója, a legfõbb ügyészségi alkalmazot-
tak esetében a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási
Fõosztály – a katonai ügyészségi alkalmazottak tekinteté-
ben a Személyügyi és Információs Önálló Osztály – a
munkáltatói jogkört gyakorló vezetõkkel együttmûködve,
a kellõ idõben a szükséges adatoknak a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgáltatást nyújtó részére történõ átadásával
kezdeményezi.”

(3) Az Mv. ut. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A közúti jármûvezetõi (gépkocsivezetõi) munka-
körben foglalkoztatott ügyészségi alkalmazottak pályaal-
kalmassági, az egészségügyi alapszolgáltatás részeként
kezdeményezett járóbeteg szakellátás, valamint a jogsza-
bályban meghatározott munkakörben foglalkoztatottak
személyi higiénés alkalmassága vizsgálatának költségeit,
a képernyõs munkahelyen foglalkoztatott ügyészségi al-
kalmazottak látásvizsgálatának és szükség esetén részükre
a képernyõ elõtti munkavégzéshez éleslátást biztosító
szemüvegek elkészítésének költségeit – a jogszabály elõ-
írásai szerint – a legfõbb ügyész, katonai ügyészségi alkal-
mazottak esetében a katonai fõügyész által meghatározott
összeghatárig az ügyészség (katonai ügyészség) viseli.”

6. §

Az Mv. ut. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(2) Az ügyészségi alkalmazottak munkavédelmi és
foglalkozás-egészségügyi helyzetét – különös tekintettel a
munkavégzéssel összefüggõ ártalmakra (pl. fokozott pszi-
chés terhelés, képernyõs munkahelyek megfelelõsége) –
évente értékelni kell.1 Az értékelõ jelentés elkészítésérõl
évenként február 28-ig

a) a 2. § (3) bekezdésében megjelölt vezetõk,
b) a Legfõbb Ügyészségen – a 2. § (3) bekezdésének

a)–b) pontjában foglaltak kivételével – az Önálló Osztály
vezetõje
gondoskodnak.

(3) A (2) bekezdésben foglalt jelentések alapján az
összefoglaló jelentést a munkavédelmi elõadó készíti el és
arról az Önálló Osztály vezetõje a legfõbb ügyészt tájékoz-
tatja.”

7. §

(1) Az Mv. ut. 12. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önálló Osztály vezetõje a Legfõbb Ügyészsé-
gen, a 2. § (3) bekezdésében megjelölt vezetõk az ott meg-
jelölt szervezeti egységeknél, illetve ügyészségeken éven-
te egyszer kötelesek vizsgálni az egészséges és biztonsá-
gos munkavégzés feltételeinek megfelelõségét (munkavé-
delmi szemle).

(2) A munkavédelmi szemlén az (1) bekezdésben emlí-
tetten kívül részt kell vennie:

a) a Legfõbb Ügyészség esetében a mûszaki igazgató-
nak, a munkavédelmi elõadónak, a munkáltatói jogkör
gyakorlójának és a munkavédelmi felelõsnek,

1 A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §.
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b) fõügyészség esetében a pénzügyi vezetõnek, a mun-
kavédelmi felelõsnek – meghívás esetén – a Legfõbb
Ügyészség munkavédelmi elõadójának,

c) a 2. § (3) bekezdésének c) pontjában megjelölt
ügyészség esetén az ügyészség vezetõjének is.”

(2) Az Mv. ut. 12. §-a a következõ (3) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a (3)–(7) bekezdés számozása
(4)–(8) bekezdésre változik:

„(3) A munkavédelmi szemlére a foglalkozás-egészség-
ügyi szolgálat orvosát meg kell hívni.”

(3) Az Mv. ut. 12. §-ának (7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(7) Ha az ellenõrzést végzõ, munkáltatói jogkörrel nem
rendelkezõ munkahelyi vezetõ a (6) bekezdés a)–c) pont-
jaiban említett munkavédelmi elõírások tekintetében
olyan hiányosságot tapasztal, amelynek megszüntetésére
nem képes, vagy az nem tartozik a hatáskörébe, akkor errõl
haladéktalanul tájékoztatnia kell:

a) a munkavédelmi felelõst,
b) a Legfõbb Ügyészség munkavédelmi felelõssel nem

rendelkezõ szervezeti egysége esetében pedig a munkavé-
delmi elõadót.”

8. §

Az Mv. ut. 13. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A munkavédelmi felelõs minden sérülést köteles a
3. számú melléklet szerinti naplóban nyilvántartásba ven-
ni. Munkabaleseti nyilvántartást

a) az Önálló Osztályon,
b) a 2. § (3) bekezdésének a)–b) pontjában megjelölt

szervezeti egységeknél – az Informatikai Központban az
Ellenõrzési Önálló Osztályra is kiterjedõen –, valamint

c) a 2. § c) pontjában megjelölt fõügyészségen – az ott
megjelölt ügyészségre is kiterjedõen –
kell vezetni.

(3) A munkaképtelenséget okozó munkabaleseteket ha-
ladéktalanul ki kell vizsgálni és a kivizsgálás során nyert
adatokat, tényeket „munkabaleseti jegyzõkönyv”-ben2

kell rögzíteni. A jegyzõkönyvet négy példányban kell ki-
tölteni.”

9. §

(1) Az ügyészi szervek tûzvédelmi szabályzatáról szóló
18/2003. (ÜK. 9.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.)
1. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) az ügyészi szervek vagyonkezelõi jogosultsága kö-
rébe tartozó létesítményre, ingatlanra, továbbá”

2 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a–4/b. és 5. melléklet.

(2) Az Ut.) 1. §-ának c) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„c) az ügyészségi alkalmazottakra,”

10. §

(1) Az Ut. 2. §-a (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A tûzvédelemmel kapcsolatos közvetlen felada-
tokat

a) a Legfõbb Ügyészség és a Katonai Fõügyészség ön-
álló szervezeti egységeinél, valamint a Számítástechni-
ka-alkalmazási és Információs Fõosztály informatikai
központjában – az Ellenõrzési Önálló Osztályra is kiterje-
dõ feladatkörrel –, továbbá a Gazdasági Fõigazgatóság
mûszaki és gépjármû osztályán és a Balatonlellei Oktatási
Központban,

b) a fõügyészségeken – a székhelyükön mûködõ fel-
lebbviteli fõügyészségre, Katonai Fellebbviteli Ügyész-
ségre, területi katonai ügyészségre, valamint az irányítá-
suk alá tartozó helyi ügyészségekre is kiterjedõen –
tûzvédelmi felelõsök látják el.

(4) A tûzvédelmi feladatok végrehajtásának megszerve-
zéséért, a tûzmegelõzési szabályok betartásáért

a) a Legfõbb Ügyészség és a Katonai Fõügyészség ön-
álló szervezeti egységeinél az Önálló Osztály vezetõje, a
Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosztály
informatikai központjában – az Ellenõrzési Önálló Osz-
tályra is kiterjedõ feladatkörrel – a fõosztály vezetõje, a
Gazdasági Fõigazgatóság mûszaki és gépjármû osztályán,
valamint a Balatonlellei Oktatási Központban a gazdasági
fõigazgató,

b) a fõügyészségen – a székhelyén mûködõ fellebbviteli
fõügyészségre, Katonai Fellebbviteli Ügyészségre, terüle-
ti katonai ügyészségre, valamint az irányításuk alá tartozó
helyi ügyészségekre is kiterjedõ illetékességgel – a fõ-
ügyész a felelõs.”

(2) Az Ut. 2. §-a (5) bekezdésének bevezetõ szövege he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az Önálló Osztály, a Számítástechnika-alkalmazási és
Információs Fõosztály vezetõje, a gazdasági fõigazgató,
illetõleg a fõügyész”

11. §

Az Ut. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az Önálló Osztályon mûködõ tûzvédelmi elõadó
feladata a Szabályzat hatálya alá tartozó ügyészi szervek
tûzvédelmi tevékenységének az utasításban meghatáro-
zottak alapján, a munkáltatói jogkört gyakorlók útján tör-
ténõ irányítása, szervezése, ellenõrzése, továbbá – az In-
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formatikai Központ (Ellenõrzési Önálló Osztály), a Mû-
szaki és Gépjármû Osztály, valamint a Balatonlellei Okta-
tási Központ kivételével – a Legfõbb Ügyészség és a Kato-
nai Fõügyészség önálló szervezeti egységeinél a tûzvédel-
mi felelõsi feladatok ellátása.”

12. §

Az Ut. 4. §-ának címe helyébe a következõ cím lép:

„A tûzvédelmi felelõs feladatai”

13. §

Az Ut. 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg az (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre vál-
tozik:

„(5) Az elméleti oktatás írásos ismertetõ anyag átadásá-
val is történhet. Az ügyészségi alkalmazott az oktatási
anyag átvételét, valamint az abban foglaltak megismerését
az oktatási naplóban aláírásával igazolja.”

14. §

Az Ut. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A tûzvédelmi felelõsöknek a Szabályzatban meg-
határozott feladatok ellátásához tûzvédelmi alapvizsgát
kell tenniük. Az ehhez szükséges képzési tanfolyamot és
vizsgát az Önálló Osztály a Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztállyal együttmûködve szervezi meg.”

15. §

Az Ut. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A tûzoltó készülékeket, felszereléseket a tûzvédel-
mi felelõsök kötelesek legalább negyedévenként szemre-
vételezéssel ellenõrizni, a mûködõképességet pedig a kü-
lön jogszabályban3 meghatározott elõírás szerinti módon
és gyakorisággal – erre feljogosított, vizsgával rendelkezõ
külsõ szakemberrel – megvizsgáltatni. Az ellenõrzések té-
nyét dokumentálni kell.”

3 A tûzvédelem és a polgári védelem mûszaki követelményeinek megálla-
pításáról szóló 43/2004. (VII. 7.) BM rendelettel módosított 2/2002. (I. 23.)
BM rendelet.

16. §

(1) A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és
mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás (a to-
vábbiakban: SZMSZ) 12. §-a (1) bekezdésének g) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„g) gondoskodik a Legfõbb Ügyészségen és a Katonai
Fõügyészségen a munkavédelemmel, a tûzvédelemmel és
az elsõsegélynyújtással kapcsolatos teendõk ellátásáról, a
fellebbviteli fõügyészségeknél, a Katonai Fellebbviteli
Ügyészségnél, a fõügyészségeknél, a területi katonai
ügyészségeknél, továbbá az OKRI-nál pedig felügyeli, el-
lenõrzi e tevékenységet,”

(2) Az SZMSZ 12. §-ának (1) bekezdése a következõ
l) ponttal egészül ki:

„l) ellátja az esélyegyenlõséggel kapcsolatos – esély-
egyenlõségi referensi – feladatokat.”

17. §

(1) Az SZMSZ 22. §-a (2) bekezdésének c) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) Hálózatfejlesztõ és Üzemeltetõ Osztály
– Központi Rendszerfelügyelet,
– Legfõbb Ügyészségi Rendszerfelügyelet,
– Területi Rendszerfelügyelet,
– Gazdálkodási Csoport,”

(2) Az SZMSZ 22. §-ának (2) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:

„e) Fenntartási Csoport.”

18. §

Az SZMSZ 42. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a (6)–(7) bekezdés számozása (7)–(8) be-
kezdésre változik:

„(6) A Katonai Fellebbviteli Ügyészségen, valamint a
területi katonai ügyészségen a munkavédelmi és a tûzvé-
delmi feladatokat a székhelyükön mûködõ fõügyészség
látja el.”

19. §

(1) Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egy-
idejûleg hatályát veszti

a) az Mv. ut. 6. §-a (1) bekezdésének második mondata,
10. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata, 15. §-a és a § cí-
me, 16. §-a (2)–(3) bekezdése és a 4. számú melléklete,

b) a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és
mûködésérõl szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módo-
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sításáról rendelkezõ 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás
10. §-ának d)–e) pontja, valamint

c) az SZMSZ 25. §-ának o) pontja.

(2) Az Mv. ut. 2. §-ának (2) és (6) bekezdésében,
8. §-ának (2) bekezdésében a „Fõosztály” szövegrész he-
lyébe „Önálló Osztály”, 6. §-a (1) bekezdésében „a Fõosz-
tállyal” szövegrész helyébe „az Önálló Osztállyal”, 13. §-a
(4) és (6) bekezdésében „a Fõosztálynak” szövegrész he-
lyébe „az Önálló Osztálynak” szövegrész lép.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész
18/2007. (ÜK. 12.) LÜ

utasítása
az 1/1996. (ÜK. 1.) LÜ utasítással kiadott
Titokvédelmi Szabályzat módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást
adom ki:

1. §

Az 1/1996. (ÜK. 1.) LÜ utasítással kiadott Titokvédel-
mi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 14. pontjának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a „Titkos!” vagy „Bizalmas!”, illetve „Korláto-
zott terjesztésû!” minõsített iratot arra illetéktelen személy
bontja fel, a 13. pontban írt eljárási szabályokat kell alkal-
mazni.”

2. §

A Szabályzat 17. pontja (2) bekezdése a) alpontjának el-
sõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(2) A szolgálati titkot tartalmazó iratot az igazgatási
ügyek számítógépes nyilvántartásába kell iktatni az alábbi
megkülönböztetéssel:]

„a) a szolgálati titkot tartalmazó iratot a folyamatos
nyilvántartási szám elé írott „0”-val és a „Megjegyzés” ro-
vatban alkalmazott „Titkos! Érv. idõ: ….” vagy „Bizal-
mas! Érv. idõ: ….”, illetve „Korlátozott terjesztésû! Érv.
idõ: ….” bélyegzõvel, számítógépes nyilvántartás esetén a
„Jegyzet” rovatba történõ bejegyzéssel kell megkülönböz-
tetni a többi ügytõl,”

3. §

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyide-
jûleg a Szabályzat 4. számú mellékletének elsõ francia be-
kezdése hatályát veszti.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

A legfõbb ügyész
19/2007. (ÜK. 12.) LÜ

utasítása
irányító intézkedések hatályon kívül helyezésérõl,

illetõleg visszavonásáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján – az egyes jogszabá-
lyok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezé-
sérõl szóló 2007. évi LXXXII. törvény 1. §-ának (4) be-
kezdésében foglaltak végrehajtására – a következõ utasí-
tást adom ki:

1. §

Hatályát veszti:
a) a 7/1984. Legf. Ü. utasítással módosított 7/1975.

Legf. Ü. utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról és
hatályon kívül helyezésérõl szóló 9/1990. Legf. Ü. uta-
sítás,

b) a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számí-
tástechnikai bázisú információs rendszerének bevezetésé-
rõl szóló 5/1982. Legf. Ü. utasítás módosításáról szóló
12/2004. (ÜK. 2005/1.) LÜ utasítás,

c) a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítás-
technikai bázisú információs rendszerének bevezetésé-
rõl szóló 5/1982. Legf. Ü. utasítás módosításáról szóló
16/2006. (ÜK. 6.) LÜ utasítás.

2. §

Visszavonom
a) a közlekedési ügyészi szakfeladatok ellátásának jog-

alkalmazási kérdéseirõl szóló 301/1987. Legf. Ü. körlevél
módosításáról szóló 302/1990. Legf. Ü. körlevelet,

b) az elõzetes letartóztatás büntetés-végrehajtási intéze-
tekben való végrehajtásának egyes kérdéseirõl szóló
1101/1983. fõov. utasítás módosításáról szóló 1101/1993.
fõov. utasítást.
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3. §

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések
hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. évi LXXXII. tör-
vény 1. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján hatá-
lyukat vesztõ irányító intézkedéseket a melléklet tartal-
mazza.

4. §

Ez az utasítás 2008. január 1-jén lép hatályba és a ha-
tálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

Melléklet a 19/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasításhoz

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések
hatályon kívül helyezésérõl szóló

2007. évi LXXXII. törvény 1. §-ának (4) bekezdésében
foglaltak alapján

2008. január 1-jén hatályukat vesztõ
irányító intézkedések

1. Legfõbb ügyészi utasítások

4/1971. Legf. Ü. utasítás az ügyészségi épületben lévõ
lakásokról és egyéb, nem hivatalos célokat szolgáló helyi-
ségekrõl

6/1971. Legf. Ü. utasítás az ügyészségi épületben lévõ
lakásokról és egyéb, nem hivatalos célokat szolgáló helyi-
ségekrõl szóló 4/1971. Legf. Ü. utasítás módosításáról

7/1975. Legf. Ü. utasítás az alkoholista kötelezõ intézeti
gyógykezelésével – az elmeosztályon (alkoholelvonó osz-
tályon) elhelyezés törvényességének ellenõrzésével –, va-
lamint az alkoholista (kábítószerélvezõ) gyermeke tartá-
sának biztosításával kapcsolatos ügyészi feladatokról

5/1981. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezet inst-
ruáló-ellenõrzõ tevékenységérõl

4/1982. Legf. Ü. utasítás a számítástechnikai bázisú
ügyészségi információs rendszerek kidolgozásáról és be-
vezetésérõl

5/1982. Legf. Ü. utasítás a büntetõbíróság elõtti ügyészi
tevékenység számítástechnikai bázisú információs rend-
szerének bevezetésérõl

7/1982. Legf. Ü. utasítás a számítástechnikai bázisú
személyi nyilvántartási rendszer bérgazdálkodási és bérel-
számolási alrendszerének bevezetésérõl

1/1983. Legf. Ü. utasítás az ügyészségi épületben lévõ
lakásokról és egyéb, nem hivatalos célokat szolgáló helyi-
ségekrõl szóló 4/1971. Legf. Ü. utasítás módosításáról

3/1983. Legf. Ü. utasítás a számítástechnikai rendsze-
rek titok-, vagyon- és tûzvédelmérõl

7/1984. Legf. Ü. utasítás az alkoholista kötelezõ intézeti
gyógykezelésével – az elmeosztályon (alkoholelvonó osz-

tályon) elhelyezés törvényességének ellenõrzésével –, va-
lamint az alkoholista (kábítószerélvezõ) gyermeke tartásá-
nak biztosításával kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló
7/1975. Legf. Ü. utasítás módosításáról

4/1987. Legf. Ü. utasítás a sajtótermék vagy sajtóter-
méknek nem minõsülõ irat nyilvános közlésének megtiltá-
sára irányuló ügyészi eljárásról

9/1987. Legf. Ü. utasítás a katonai ügyészi szervezet
irányításának és ellenõrzésének fejlesztésérõl, tevékeny-
ségének hatékonyabbá tételérõl

2. Legfõbb ügyészi körlevél

301/1987. Legf. Ü. körlevél a közlekedési ügyészi szak-
feladatok ellátásának jogalkalmazási kérdéseirõl

3. Legfõbb ügyész helyettesi körlevelek

3001/1989. Legf. Ü. h. körlevél az egyesülési jogról
szóló 1989. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos
ügyészi feladatokról

3002/1989. Legf. Ü. h. körlevél a gyülekezési jogról
szóló 1989. évi III. törvény végrehajtásával kapcsolatos
ügyészi feladatokról

4. Fõosztályvezetõ ügyészi és fõosztályvezetõi
utasítások

1/1981. (katonai) fõov. utasítás a katonai ügyészségek
ügyviteli szabályzatáról

1/1982. (katonai) fõov. utasítás az ügyviteli iroda rend-
jérõl

1201/1982. fõov. utasítás az általános felügyeleti és pol-
gári jogi területfelelõsi és szakinstruktori tevékenység irá-
nyításáról, szervezetérõl és módszereirõl

1101/1983. fõov. utasítás az elõzetes letartóztatás bün-
tetés-végrehajtási intézetekben való végrehajtásának
egyes kérdéseirõl

1304/1988. fõov. utasítás a Legfõbb Ügyészség Számí-
tógép-központja raktárának nyilvántartási rendjérõl és az
azzal összefüggõ egyes szabályokról

5. Fõosztályvezetõ ügyészi és fõosztályvezetõi
iránymutatások és állásfoglalások

5302/1987. fõov. ir. és áfl. az egységes rendõrségi és
ügyészségi bûnügyi statisztika módosítása tárgyában

5301/1988. fõov. ir. és áfl. az egységes rendõrségi és
ügyészségi bûnügyi statisztika tárgyában

5301/1989. fõov. ir. és áfl. az egységes rendõrségi és
ügyészségi bûnügyi statisztika tárgyában

5303/1989. fõov. ir. és áfl. az egységes rendõrségi és
ügyészségi bûnügyi statisztika módosításáról
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KÖRLEVELEK

9/2007. (ÜK. 12.) együttes fõov.
körlevél

a Vádképviseleti Informatikai Rendszer
bevezetésérõl

A Vádképviseleti Informatikai Rendszer bevezetésérõl
szóló 16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 3. §-ának (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján – a Legfõbb Ügyész-
ség Büntetõbírósági Ügyek Fõosztálya vezetõjével egyet-
értésben – az alábbi körlevelet adjuk ki:

1. pont

A Vádképviseleti Informatikai Rendszerben a kitöltõk
az adatszolgáltatást – 2008. január 1. napját követõen – a
115. raktári számú vádképviseleti (V) lap, 116. raktári szá-
mú vádképviseleti pótlap (VP) és 117. raktári számú vád-
képviseleti kiegészítõ (VK) lap (a továbbiakban: adatla-
pok) útján teljesítik.

2. pont

Az adatlapokat a jelen körlevél 1. számú melléklete,
kitöltésük szabályait a 2. számú melléklete tartalmazza.1

3. pont

A körlevél rendelkezéseit 2008. január 1-jétõl kell al-
kalmazni, egyidejûleg az új vádképviseleti lapok beveze-
tésérõl szóló 2/2006. (ÜK. 6.) együttes fõov. körlevelet
visszavonjuk.

Dr. Nagy Tibor s. k., Dr. Bánhegyi Gábor s. k.,
fõosztályvezetõ ügyész dandártábornok

fõosztályvezetõ ügyész

1 A mellékleteket az érintettek közvetlenül kapják meg.
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SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

Pusztayné dr. Jakab Róza legfõbb ügyészségi osztály-
vezetõ ügyészt szolgálati helyén fõosztályvezetõ-helyettes
ügyésszé;

dr. Szilágyi László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
fõügyészségi ügyészt szolgálati helyén csoportvezetõ
ügyésszé;

dr. Vincziczki Imre nyíregyházi,
dr. Zsilka László szolnoki nyomozó ügyészségi mb. ve-

zetõ-helyettes ügyészeket szolgálati helyükön vezetõ-he-
lyettes ügyésszé;

dr. Biri Mihály mátészalkai,
dr. Czakó Csaba István nyíregyházi,
dr. Jakab Tamás szolnoki,
Juhászné dr. Szántó Virág debreceni,
dr. Kruzsic Tibor gyulai,
dr. Nagy Lajos szolnoki,
Pálné dr. Kismarton Annamária békéscsabai,
dr. Révész Norbert nyírbátori városi ügyészségi titkárt

szolgálati helyükön ügyésszé;

dr. Horváth Csaba mátészalkai,
dr. Vincze Eszter kecskeméti városi ügyészségi fogal-

mazót
szolgálati helyükön ügyészségi titkárrá;

Jánoshegyi István legfõbb ügyészségi mb. fõosztályve-
zetõ-helyettes, mûszaki igazgatót szolgálati helyén fõosz-
tályvezetõ-helyettessé, mûszaki igazgatói munkakörbe.

Kinevezés módosítás

A legfõbb ügyész

dr. Lordovics László nyíregyházi nyomozó ügyészségi
vezetõ ügyész kinevezését akként módosította, hogy szol-
gálati helyén ügyészi munkakört lát el.

Áthelyezés

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Szilágyiné dr. Gaál Judit nyíregyházi városi ügyész-
ségi ügyészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyész-
ségre fõügyészségi ügyészi munkakörbe.



Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt

dr. Boschánszky Iván miskolci városi ügyészségi
ügyésznek 2007. november 30. napjával,

dr. Piskóthy László miskolci városi ügyészségi ügyész-
nek 2007. november 20. napjával,

dr. Szalai Géza budapesti XIV. és XVI. kerületi ügyész-
ségi ügyésznek 2007. november 30. napjával,

dr. Vaskó Tamás Gábor miskolci városi ügyészségi
ügyésznek 2007. november 30. napjával,

dr. Csontos Krisztián miskolci városi ügyészségi fogal-
mazónak 2007. november 30. napjával,

dr. Fekti Ákos budapesti I. és XII. kerületi ügyészségi
fogalmazónak 2007. december 31. napjával,

dr. Sárvári Katinka komlói városi ügyészségi fogalma-
zónak 2007. november 30. napjával,

Váradi Imre budapesti nyomozó ügyészségi nyomozó-
nak 2007. november 9. napjával.

Halálozás

Dr. Panyi Gyula ny. tapolcai városi ügyészségi ügyész
életének 80. évében, 2007. november 29. napján elhunyt.

Igazolványok érvénytelenítése

Pálmainé Kossányi Judit legfõbb ügyészségi fõosztály-
vezetõ-helyettes elveszített 080116,

dr. Zumbok Ferenc legfõbb ügyészségi osztályvezetõ
ügyész 011000,

Sáfár Rózsa keszthelyi városi ügyészségi irodavezetõ
100217, valamint

Kovács Mártonné központi nyomozó fõügyészségi
tisztviselõ eltulajdonított 100843 sorszámú szolgálati iga-
zolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Tovább-
képzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK
A 2008. január 1-jén hatályos irányító intézkedések

jegyzéke

Legfõbb ügyészi utasítások

1/1990. Legf. Ü. utasítás a büntetés-végrehajtás törvé-
nyességének ügyészi felügyeletérõl

Mód.: 16/1990. Legf. Ü. ut.
11/1993. Legf. Ü. ut.
6/1995. (ÜK. 5.) LÜ ut.
2/1998. (ÜK. 5.) LÜ ut.
1/2000. (ÜK. 2.) LÜ ut.
9/2001. (ÜK. 7.) LÜ ut.
17/2001. (ÜK. 12.) LÜ ut.
10/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut.
4/2004. (ÜK. 3.) LÜ ut.
19/2006. (ÜK. 8.) LÜ ut.

1/1992. Legf. Ü.–BM együttes utasítás az ügyészségnek
és a rendõrség szerveinek az ügyészségi nyomozásban
való együttmûködésérõl

Mód.: 3/2002. (ÜK. 3.) LÜ–BM együttes ut.
19/2005. (ÜK. 12.) LÜ–BM együttes ut.

3/1992. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben ado-
mányozható elismerésekrõl

Mód.: 4/1993. Legf. Ü. ut.
3/1994. Legf. Ü. ut.
1/1999. (ÜK. 1.) LÜ ut.
3/2001. (ÜK. 5.) LÜ ut.
6/2002. (ÜK. 5.) LÜ ut.
6/2007. (ÜK. 4.) LÜ ut.

7/1992. Legf. Ü. utasítás a büntetõjogi szakterület szá-
mítástechnikai bázisú ügyvitelének bevezetésérõl

Mód.: 7/1993. Legf. Ü. ut.
6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.

4/1993. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben ado-
mányozható elismerésekrõl szóló 3/1992. Legf. Ü. utasítás
módosításáról

7/1993. Legf. Ü. utasítás a 7/1992. Legf. Ü. utasítás mó-
dosításáról

Mód.: 6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.

11/1993. Legf. Ü. utasítás a büntetés-végrehajtás törvé-
nyességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990. Legf. Ü.
utasítás módosításáról

2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról

Mód.: 5/1996. (ÜK. 5.) LÜ ut.
1/1997. (ÜK. 3.) LÜ ut.
3/1997. (ÜK. 7-8.) LÜ ut.
5/1997. (ÜK. 10.) LÜ ut.
7/1997. (ÜK. 11.) LÜ ut.
8/1999. (ÜK. 7.) LÜ ut.
4/2002. (ÜK. 3.) LÜ ut.
8/2004. (ÜK. 7.) LÜ ut.
8/2007. (ÜK. 5.) LÜ ut.

3/1994. Legf. Ü. utasítás az ügyészi szervezetben ado-
mányozható elismerésekrõl szóló 4/1993. utasítással mó-
dosított 3/1992. utasítás módosításáról



5/1994. Legf. Ü. utasítás az ügyészségi ügyviteli és sta-
tisztikai vizsgáról

Mód.: 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ ut.
17/2003. (ÜK. 8.) LÜ ut.
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.

7/1994. (ÜK. 7.) LÜ utasítás az irányító intézkedések
megjelölésérõl

Mód.: 1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.

13/1994. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészi törvényes-
ségi felügyeletrõl

Mód.: 6/2000. (ÜK. 4.) LÜ ut.
7/2003. (ÜK. 6.) LÜ ut.
8/2006. (ÜK. 3.) LÜ ut.

2/1995. (ÜK. 1.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet
személyügyi és továbbképzési nyilvántartási rendszerének
módosításáról

Mód.: 6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.

5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl

Mód.: 10/1996. (ÜK. 8.) LÜ ut.
7/1997. (ÜK. 11.) LÜ ut.
13/1999. (ÜK. 12.) LÜ ut.
3/2001. (ÜK. 5.) LÜ ut.
13/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.
5/2002. (ÜK. 5.) LÜ ut.
9/2002. (ÜK. 11.) LÜ ut.
9/2003. (ÜK. 6.) LÜ ut.
23/2003. (ÜK. 12.) LÜ ut.
20/2005. (ÜK. 12.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
6/2006. (ÜK. 2.) LÜ ut.
5/2007. (ÜK. 4.) LÜ ut.
14/2007. (ÜK. 7.) LÜ ut.

6/1995. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás tör-
vényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 11/1993.
Legf. Ü. utasítással módosított 1/1990. Legf. Ü. utasítás
módosításáról

1/1996. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Titokvédelmi Szabály-
zat kiadásáról

Mód.: 1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
2003. LIII. tv.
18/2007. (ÜK. 12.) LÜ ut.

5/1996. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosí-
tásáról

7/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás az ügyészi magánjogi te-
vékenységrõl

Mód.: 13/2003. (ÜK. 7.) LÜ ut.

8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazot-
tak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól

Mód.: 4/1998. (ÜK. 12.) LÜ ut.
10/1999. (ÜK. 10.) LÜ ut.
7/2000. (ÜK. 7.) LÜ ut.

12/2001. (ÜK. 9.) LÜ ut.
3/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
11/2004. (ÜK. 12.) LÜ ut.
21/2006. (ÜK. 10.) LÜ ut.
7/2007. (ÜK. 5.) LÜ ut.

10/1996. (ÜK. 8.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról

1/1997. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosí-
tásáról

3/1997. (ÜK. 7–8.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkál-
tatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás mó-
dosításáról

5/1997. (ÜK. 10.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkál-
tatói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás mó-
dosításáról

7/1997. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról

10/1997. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a nonprofit szervezetek
ügyészségi számítógépes nyilvántartási rendszerérõl

2/1998. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás
törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990.
Legf. Ü. utasítás módosításáról

3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a
munkaerõvel és egyes személyi juttatásokkal történõ gaz-
dálkodásról

Mód.: 15/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.
10/2002. (ÜK. 12.) LÜ ut.
5/2003. (ÜK. 4.) LÜ ut.
16/2005. (ÜK. 10.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.

4/1998. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalma-
zottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet
iratkezelési szabályzatának bevezetésérõl

Mód.: 11/2001. (ÜK. 9.) LÜ ut.
14/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.
1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
17/2003. (ÜK. 8.) LÜ ut.
1/2004. (ÜK. 1.) LÜ ut.
6/2004. (ÜK. 4.) LÜ ut.
10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
3/2005. (ÜK. 2.) LÜ ut.
5/2005. (ÜK. 3.) LÜ ut.
10/2005. (ÜK. 5.) LÜ ut.
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
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11/2006. (ÜK. 4.) LÜ ut.
17/2006. (ÜK. 6.) LÜ ut.
2/2007. (ÜK. 2.) LÜ ut.

1/1999. (ÜK. 1.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
adományozható elismerésekrõl szóló 3/1992. Legf. Ü. uta-
sítás módosításáról

8/1999. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkálta-
tói támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás mó-
dosításáról

10/1999. (ÜK. 10.) LÜ utasítás a talár általános beveze-
tésérõl és viselésérõl

Mód.: 7/2000. (ÜK. 7.) LÜ ut.
1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
4/2003. (ÜK. 4.) LÜ ut.

11/1999. (ÜK. 11.) LÜ utasítás a nemdohányzók védel-
mérõl

13/1999. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról

3/2000. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervek, vala-
mint az Országos Kriminológiai Intézet egyes gazdálko-
dási szabályairól

4/2000. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészségi fogalma-
zók joggyakorlatáról és szakmai képzésérõl

Mód.: 9/2007. (ÜK. 5.) LÜ ut.

6/2000. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi törvényességi
felügyeletrõl szóló 13/1994. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módo-
sításáról és kiegészítésérõl

7/2000. (ÜK. 7.) LÜ utasítás egyes legfõbb ügyészi uta-
sítások módosításáról

9/2001. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás
törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990.
Legf. Ü. utasítás módosításáról

10/2001. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a vagyonnyilatkozat át-
adásáról, kezelésérõl és az abban foglalt adatok védel-
mérõl

Mód.: 11/2001. (ÜK. 9.) LÜ ut.
14/2001. (ÜK. 11.) LÜ ut.
23/2006. (ÜK. 12.) LÜ ut.

11/2001. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vagyonnyilatkozatok-
kal kapcsolatos iratkezelési és adatvédelmi szabályokról

Mód.: 1/2003. (ÜK. 2.) LÜ ut.
3/2004. (ÜK. 2.) LÜ ut.

12/2001. (ÜK. 9.) LÜ utasítás az ügyészségi alkal-
mazottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

13/2001. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról

14/2001. (ÜK. 11.) LÜ utasítás egyes legfõbb ügyészi
utasítások módosításáról

15/2001. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
a munkaerõvel és egyes személyi juttatásokkal történõ
gazdálkodásról szóló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás módo-
sításáról

16/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés
Elleni Koordinációs Központtal való együttmûködésrõl

Mód.: 4/2005. (ÜK. 3.) LÜ ut.
14/2006. (ÜK. 6.) LÜ ut.
4/2007. (ÜK. 3.) LÜ ut.

17/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás
törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990.
Legf. Ü. utasítás módosításáról

1/2002. (ÜK. 2.) LÜ utasítás mobil katonai ügyészségi
egység felállításáról

2/2002. (ÜK. 3.) LÜ utasítás az ügyészi szervek munka-
védelmi szabályzatáról

Mód.: 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
17/2007. (ÜK. 12.) LÜ ut.

3/2002. (ÜK. 3.) LÜ–BM együttes utasítás az
ügyészségnek és a rendõrség szerveinek az ügyészségi
nyomozásban való együttmûködésérõl szóló 1/1992.
Legf.Ü.–BM együttes utasítás módosításáról

4/2002. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosí-
tásáról

5/2002. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazot-
tak szolgálati igazolványáról

Mód.: 23/2003. (ÜK. 12.) LÜ ut.
15/2005. (ÜK. 10.) LÜ ut.
7/2006. (ÜK. 3.) LÜ ut.
1/2007. (ÜK. 1.) LÜ ut.

6/2002. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
adományozható elismerésekrõl szóló 3/1992. Legf. Ü. uta-
sítás módosításáról

7/2002. (ÜK. 8.) LÜ utasítás az ügyészi szervek, illetõ-
leg az OKRI szakmai alapfeladata keretében végzett szel-
lemi tevékenységre vonatkozó szolgáltatás jellegû szerzõ-
déskötés feltételeirõl

9/2002. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról

10/2002. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
a munkaerõvel és egyes személyi juttatásokkal történõ
gazdálkodásról szóló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás módo-
sításáról

1/2003. (ÜK. 2.) LÜ utasítás egyes legfõbb ügyészi uta-
sítások módosításáról

Mód.: 8/2003. (ÜK. 6.) LÜ ut.
9/2005. (ÜK. 5.) LÜ ut.
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2/2003. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészségi statisztiká-
ról, valamint a fellebbviteli fõügyészségek felállításával és
mûködésével kapcsolatosan egyes legfõbb ügyészi utasí-
tások módosításáról

3/2003. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazot-
tak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló 8/1996.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

4/2003. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a talár általános bevezeté-
sérõl és viselésérõl szóló 10/1999. (ÜK. 10.) LÜ utasítás
módosításáról

5/2003. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a
munkaerõvel és egyes személyi juttatásokkal történõ gaz-
dálkodásról szóló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás módosítá-
sáról

9/2003. (ÜK. 6.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról

10/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás
törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990.
Legf. Ü. utasítás módosításáról

11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a
nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádeme-
léssel kapcsolatos ügyészi feladatokról

Mód.: 11/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
21/2005. (ÜK. 12.) LÜ ut.
20/ 2006. (ÜK. 9.) LÜ ut.
11/2007. (ÜK. 5.) LÜ ut.
15/2007. (ÜK. 12.) LÜ ut.

12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenységrõl

Mód.: 15/2006. (ÜK. 6.) LÜ ut.
12/2007. (ÜK. 6.) LÜ ut.

13/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás az ügyészi magánjogi te-
vékenységrõl szóló 7/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosí-
tásáról

14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvé-
delmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról

Mód.: 5/2006. (ÜK. 2.) LÜ ut.
13/2006. (ÜK. 5.) LÜ ut.
19/2006. (ÜK. 5.) LÜ ut.

15/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a katonai büntetõeljárás-
ban a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti
felügyelettel és a büntetõügyek katonai ügyészségi nyo-
mozásával, valamint a vádemeléssel kapcsolatos felada-
tokról

16/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a munkaidõn kívüli ügyé-
szi szolgálatról

Mód.: 17/2005. (ÜK. 11.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.

17/2003. (ÜK. 8.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet irat-
kezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK.
1999/1.) LÜ utasítás, valamint az ügyészségi ügyviteli és

statisztikai vizsgáról szóló 5/1994. Legf. Ü. utasítás módo-
sításáról

18/2003. (ÜK. 9.) LÜ utasítás az ügyészi szervek tûzvé-
delmi szabályzatáról

Mód.: 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
17/2007. (ÜK. 12.) LÜ ut.

20/2003. (ÜK. 10.) LÜ utasítás irányító intézkedések
hatályon kívül helyezésérõl, illetõleg visszavonásáról

22/2003. (ÜK. 11.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészségének biztonsági koncepciójáról

23/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalma-
zottak szolgálati igazolványáról szóló 5/2002. (ÜK. 5.)
LÜ utasítás módosításáról

24/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a nyugdíjas ügyészek
igazolványáról

Mód.: 10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
15/2005. (ÜK. 10.) LÜ ut.

25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl

Mód.: 2/2004. (ÜK. 2.) LÜ ut.
10/2004. (ÜK. 9.) LÜ ut.
2/2005. (ÜK. 1.) LÜ ut.
3/2005. (ÜK. 2.) LÜ ut.
5/2005. (ÜK. 3.) LÜ ut.
13/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
14/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
21/2005. (ÜK. 12.) LÜ ut.
3/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
4/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
9/2006. (ÜK. 3.) LÜ ut.
11/2006. (ÜK. 4.) LÜ ut.
12/2006. (ÜK. 5.) LÜ ut.
17/2006. (Ük. 6.) LÜ ut.
19/2006. (ÜK. 8.) LÜ ut.
22/2006. (ÜK. 11.) LÜ ut.
13/2007. (ÜK. 7.) LÜ ut.
17/2007. (ÜK. 12.) LÜ ut.

26/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a számítógépes igazga-
tási ügyvitelrõl

1/2004. (ÜK. 1.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet irat-
kezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK.
1999/1.) LÜ utasítás módosításáról

2/2004. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az Eurojust munkájában
való magyar ügyészi részvételrõl

Mód.: 9/2006. (ÜK. 3.) LÜ ut.

3/2004. (ÜK. 2.) LÜ utasítás a vagyonnyilatkozatokkal
kapcsolatos iratkezelési és adatvédelmi szabályokról szóló
11/2001. (ÜK. 9.) LÜ utasítás módosításáról
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4/2004. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a büntetés-végrehajtás
törvényességének ügyészi felügyeletérõl szóló 1/1990.
Legf. Ü. utasítás módosításáról

6/2004. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet ügy-
viteli szabályairól szóló 11/1963. Legf. Ü. utasítás hatá-
lyon kívül helyezésérõl

8/2004. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosí-
tásáról

10/2004. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

Mód.: 17/2007. (ÜK. 12.) LÜ ut.

11/2004. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalma-
zottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

1/2005. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége informatikai biztonsági politikájának kiadá-
sáról

2/2005. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

3/2005. (ÜK. 2.) LÜ utasítás a magánjogi és közigazga-
tási jogi szakág számítástechnikai bázisú ügyviteli rend-
szerének bevezetésérõl

4/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés Elle-
ni Koordinációs Központtal való együttmûködésrõl szóló
16/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

5/2005. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

6/2005. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség
könyvtáráról

7/2005. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az Országos Kriminológiai
Intézet kutatóinak követelményrendszerérõl

8/2005. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a nemzetbiztonsági szolgá-
latokról szóló 1995. évi CXXV. törvény hatálya alá tartozó
fontos és bizalmas ügyészségi munkakört betöltõ szemé-
lyek meghatározásáról

9/2005. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a sajtó számára adható tá-
jékoztatás rendjérõl

Mód.: 12/2005. (ÜK. 9.) LÜ ut.
4/2006. (ÜK. 1.) LÜ ut.
19/2006. (ÜK. 8.) LÜ ut.

10/2005. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet irat-
kezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK.
1999/1.) LÜ utasítás és az utasítással kiadott iratkezelési
szabályzat módosításáról

11/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a
nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádeme-
léssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

12/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a sajtó számára adható tá-
jékoztatás rendjérõl szóló 9/2005. (ÜK. 5.) LÜ utasítás
módosításáról

13/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás egyes legfõbb ügyészi
utasítások módosításáról

14/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a Magyar Ügyészképzõ
Központról

Mód.: 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ ut.

15/2005. (ÜK. 10.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalma-
zottak szolgálati igazolványáról szóló 5/2002. (ÜK. 5.) LÜ
utasítás, valamint a nyugdíjas ügyészek igazolványáról
szóló 24/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

16/2005. (ÜK. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
a munkaerõvel és egyes személyi juttatásokkal történõ
gazdálkodásról szóló 3/1998. (ÜK. 11.) LÜ utasítás módo-
sításáról

17/2005. (ÜK. 11.) LÜ utasítás a munkaidõn kívüli
ügyészi szolgálatról szóló 16/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás
módosításáról

18/2005. (ÜK. 11.) LÜ utasítás az Adatvédelmi és Adat-
biztonsági Szabályzat kiadásáról

19/2005. (ÜK. 12.) LÜ–BM együttes utasítás az
ügyészségnek és a rendõrség szerveinek az ügyészségi
nyomozásban való együttmûködésérõl szóló 1/1992.
Legf.Ü.–BM együttes utasítás módosításáról

20/2005. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról

21/2005. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás, valamint a nyomozás törvényessége
feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi
feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosí-
tásáról

1/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság he-
lyi ügyészségeirõl

2/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás az ügyészségek illetékes-
ségi területérõl

Mód.: 19/2006. (ÜK. 8.) LÜ ut.

3/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról
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4/2006. (ÜK. 1.) LÜ utasítás a közérdekû adatok szol-
gáltatásáról

5/2006. (ÜK. 2.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvé-
delmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 14/2003.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

6/2006. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról

7/2006. (ÜK. 3.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazot-
tak szolgálati igazolványáról szóló 5/2002. (ÜK. 5.) LÜ
utasítás módosításáról

8/2006. (ÜK. 3.) LÜ utasítás az ügyészi törvényességi
felügyeletrõl szóló 3/1994. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosí-
tásáról

9/2006. (ÜK. 3.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítások
módosításáról

10/2006. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
lezajlott törvénytelenségek áldozatai emlékének megörö-
kítésérõl

11/2006. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

12/2006. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

13/2006. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvé-
delmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 14/2003.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

14/2006. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés
Elleni Koordinációs Központtal való együttmûködésrõl
szóló 16/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

15/2006. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenységrõl szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasí-
tás módosításáról

17/2006. (ÜK. 6.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítá-
sok módosításáról, illetõleg hatályon kívül helyezésérõl

18/2006. (ÜK. 7.) LÜ utasítás az ügyészségi informati-
kai eszközök kezelésével kapcsolatos egyes kérdésekrõl

19/2006. (ÜK. 8.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítá-
sok módosításáról

20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a
nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádeme-
léssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

21/2006. (ÜK. 10.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalma-
zottak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló
8/1996. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

22/2006. (ÜK. 11.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság
ügyészsége szervezetérõl és mûködésérõl szóló 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

23/2006. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a vagyonnyilatkozat át-
adásáról, kezelésérõl és az abban foglalt adatok védelmé-
rõl szóló 10/2001. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

1/2007. (ÜK. 1.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazot-
tak szolgálati igazolványáról szóló 5/2002. (ÜK. 5.) LÜ
utasítás módosításáról

2/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet irat-
kezelési szabályzatának bevezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK.
1999/1.) LÜ utasítás módosításáról

3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás egyes formanyomtatvá-
nyok bevezetésének és módosításának rendjérõl

4/2007. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés Elle-
ni Koordinációs Központtal való együttmûködésrõl szóló
16/2001. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az esélyegyenlõségrõl

6/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben
adományozható elismerésekrõl szóló 3/1992. Legf. Ü. uta-
sítás módosításáról

7/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészségi alkalmazot-
tak egyes költségtérítéseirõl és juttatásairól szóló 8/1996.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

8/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a lakásszerzés munkáltatói
támogatásáról szóló 2/1994. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosí-
tásáról

9/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás az ügyészségi fogalmazók
joggyakorlatáról és szakmai képzésérõl szóló 4/2000.
(ÜK. 4.) LÜ utasítás módosításáról

10/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a jogi képviselettel kap-
csolatos ügyészi feladatokról

11/2007. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a
nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádeme-
léssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

12/2007. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenységrõl szóló 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasí-
tás módosításáról

13/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a Magyar Ügyészképzõ
Központról szóló 14/2005. (ÜK. 9.) LÜ utasítás módosítá-
sáról

14/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati
viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995.
(ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról

15/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a
nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádeme-
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léssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003.
(ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

16/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás a Vádképviseleti Infor-
matikai Rendszer bevezetésérõl

17/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítá-
sok módosításáról

18/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás az 1/1996. (ÜK. 1.) LÜ
utasítással kiadott Titokvédelmi Szabályzat módosításáról

19/2007. (ÜK. 12.) LÜ utasítás irányító intézkedések
hatályon kívül helyezésérõl, illetõleg visszavonásáról

Katonai fõügyészi utasítások és intézkedések

1/1991. katonai fõügyészi utasítás a katonai ügyészsé-
gek jelentési kötelezettségének rendjérõl

Mód.: 1/2002. (ÜK. 3.) KF int.

1/1994. KF intézkedés az információs rendszer mûköd-
tetésérõl

Mód.: 1/2003. KF int.

1/1997. KF intézkedés a gazdálkodási jogkörök megha-
tározásáról és a feladatok végrehajtásáról

Mód.: 1/2000. KF int.

1/2000. KF intézkedés a gazdálkodási jogkörök megha-
tározásáról és a feladatok végrehajtásáról szóló 1/1997.
katonai fõügyészi intézkedés kiegészítésére

1/2002. (ÜK. 3.) KF intézkedés a katonai ügyészségek
jelentési kötelezettségének rendjérõl szóló 1/1991. katonai
fõügyészi utasítás módosításáról

2/2002. KF intézkedés hadi (gyakorló) ruházattal való
ellátásra

1/2003. (ÜK. 12.) KF intézkedés az információs rend-
szer mûködtetésérõl szóló 1/1994. katonai fõügyészi in-
tézkedés módosításáról

Legfõbb ügyészi körlevelek

301/1992. Legf. Ü. körlevél az elhunyt ügyészségi dol-
gozókat megilletõ tiszteletadásról

1/1995. LÜ körlevél a takarékosságot szolgáló fonto-
sabb intézkedésekrõl

1/2001. (ÜK. 11.) LÜ körlevél a jogszabálytervezetek
véleményezésérõl

1/2002. (ÜK. 2.) LÜ körlevél az általános, a szakági és a
célvizsgálatokról

1/2003. (ÜK. 8.) LÜ körlevél az ügyészség környezet-
védelmi tevékenységérõl

1/2004. (ÜK. 5.) LÜ körlevél az ügyészségi alkalmazot-
tak munkaidõt érintõ oktatói (vizsgáztatói) tevékenysé-
gérõl

1/2007. (ÜK. 3.) LÜ körlevél a jelentéstételi kötelezett-
ségrõl

Legfõbb ügyész helyettesi körlevelek

3001/1990. Legf. Ü. h. körlevél az általános felügyeleti
és polgári jogi ügyészi tevékenység idõszerû feladatairól

1/1997. (ÜK. 4.) LÜ h. körlevél az ügyészek perindí-
tási jogosultságáról a környezet- és természetvédelmi
ügyekben

2/1998. (ÜK. 7.) LÜ h. körlevél a büntetõeljárás során
adandó tájékoztatásról

2/1999. (ÜK. 8-9.) LÜ h. körlevél a büntetõbírósági el-
járásban folytatandó joghátrány-indítványozási és felleb-
bezési gyakorlat egyes kérdéseirõl

1/2000. (ÜK. 4.) LÜ h. körlevél a bûnügyi nyilván-
tartással kapcsolatos adatközlés teljesítésével, vala-
mint a nyilvántartás törvényességi felügyeletének ellá-
tásával összefüggõ ügyészi feladatokról

3/2000. (ÜK. 12.) LÜ h. körlevél a kínzás és az ember-
telen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelõ-
zésére létrehozott Európai Bizottság ügyészségre vonat-
kozó ajánlásainak végrehajtása tárgyában

2/2003. (ÜK. 7.) LÜ h. körlevél a bûnügyi nyilvántar-
tással kapcsolatos adatközlés teljesítésével, valamint a
nyilvántartás törvényességi felügyeletének ellátásával
összefüggõ ügyészi feladatokról szóló 1/2000. (ÜK. 4.)
LÜ h. körlevél módosításáról

3/2003. (ÜK. 8.) LÜ h. körlevél egyes irányító intézke-
dések felülvizsgálatáról

4/2003. (ÜK. 10.) LÜ h. körlevél a büntetés-végrehajtá-
si intézetben és a rendõrségi fogdában bekövetkezett rend-
kívüli eseményekkel kapcsolatos jelentéstételi kötelezett-
ségrõl

5/2003. (ÜK. 12.) LÜ h. körlevél a büntetõeljárás során
adandó tájékoztatásról szóló 2/1998. (ÜK. 7.) LÜ h. körle-
vél módosításáról

1/2005. (ÜK. 7.) LÜ h. körlevél a kínzás és az emberte-
len vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelõzé-
sére létrehozott Európai Bizottság ügyészségre vonatkozó
ajánlásainak végrehajtása tárgyában kiadott 3/2000.
(ÜK. 12.) LÜ h. körlevél módosításáról

2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. körlevél a közigazgatási ható-
sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény egyes rendelkezéseinek alkalma-
zásáról
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3/2005. (ÜK. 2006/1.) LÜ h. körlevél a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény egyes rendelkezéseinek alkalma-
zásáról szóló 2/2005. (ÜK. 11.) LÜ h. körlevél módosítá-
sáról

1/2006. (ÜK. 6.) LÜ h. körlevél a büntetõeljárást meg-
szüntetõ egyes bírósági határozatokkal kapcsolatos ügyé-
szi feladatokról

Fõosztályvezetõ ügyészi és fõosztályvezetõi
utasítások

1501/1992. fõov. utasítás a bérszámfejtés, a bérfizetés
rendjérõl és az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásról

1708/1992. fõov. utasítás a büntetõjogi szakterület ügy-
viteli rendjérõl

1102/1993. fõov. utasítás a levéltári iratok felhasználá-
sáról

1705/1993. fõov. utasítás a büntetõjogi szakterület ügy-
viteli rendjérõl szóló 1708/1992. fõov. utasítás módosítá-
sáról, illetve kiegészítésérõl

Fõosztályvezetõ ügyészi és fõosztályvezetõi
körlevelek

1/1994. (ÜK. 10.) fõov. körlevél a 9/1994. (ÜK. 10.) LÜ
utasítás végrehajtásával kapcsolatos ügyviteli kérdésekrõl

1/1995. (ÜK. 1.) fõov. körlevél a 2/1995. (ÜK. 1.) LÜ
utasítás végrehajtásáról

2/1995. fõov. körlevél az egységes rendõrségi és
ügyészségi bûnügyi statisztika1 szabályainak módosítá-
sáról

3/1995. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

4/1995. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterü-
let ügyviteli rendjének módosításáról

5/1995. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterü-
let ügyviteli rendjének módosításáról és kiegészítésérõl

7/1995. (ÜK. 8–9.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályai-
nak módosításáról

2/1996. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

4/1996. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

1 a továbbiakban: ERÜBS

1/1997. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

3/1997. (ÜK. 11.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályai-
nak módosításáról

5/1997. (ÜK. 12.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályai-
nak módosításáról és kiegészítésérõl

6/1997. (ÜK. 12.) fõov. körlevél a nonprofit szerveze-
tek számítógépes nyilvántartási rendszerérõl

1/1998. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az ügyviteli gyakorlat
módosításáról

2/1998. (ÜK. 7.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

3/1998. (ÜK. 7.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

1/1999. (ÜK. 3.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

2/1999. (ÜK. 4.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

3/1999. (ÜK. 5.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
kiegészítésérõl

4/1999. (ÜK. 5.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

5/1999. (ÜK. 5.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterü-
let számítógépes ügyviteli rendszere szabályainak kiegé-
szítésérõl

6/1999. (ÜK. 5.) fõov. körlevél a 2/1995. (ÜK. 1.) LÜ
utasítás végrehajtásáról szóló 1/1995. (ÜK. 1.) fõosztály-
vezetõi körlevél módosításáról

8/1999. (ÜK. 7.) fõov. körlevél a számítógépes ügyész-
ségi igazgatási ügyvitel szabályainak kiegészítésérõl

10/1999. (ÜK. 11.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályai-
nak módosításáról

12/1999. (ÜK. 2000/1.) fõov. körlevél az ERÜBS sza-
bályainak módosításáról

1/2000. (ÜK. 1.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

2/2000. (ÜK. 1.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

4/2000. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterü-
let ügyviteli rendjérõl szóló – többször módosított –
1708/1992. fõosztályvezetõi utasítás módosításáról és ki-
egészítésérõl
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5/2000. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a Magyar Köztársaság
Ügyészsége Büntetõjogi Szakterület Összesített Ügyvi-
teli Adatállománya mûködésének egyes kérdéseirõl

6/2000. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

7/2000. (ÜK. 4.) fõov. körlevél a vádképviseleti (V) lap
kitöltési szabályainak módosításáról

1/2001. (ÜK. 1.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

2/2001. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

3/2001. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterü-
let számítógépes ügyviteli rendszere szabályainak kiegé-
szítésérõl

4/2001. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az ügyészségi szervkó-
dok módosításáról

5/2001. (ÜK. 7.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

6/2001. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az országos ügyészségi
telekommunikációs és adatátviteli rendszer mûködésének
korlátozásáról

7/2001. (ÜK. 9.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

8/2001. (ÜK. 9.) fõov. körlevél a vádképviseleti (V) lap
kitöltési szabályainak módosításáról

9/2001. (ÜK. 11.) fõov. körlevél az elõzetes letartózta-
tással kapcsolatos vádképviseleti tevékenység egyes kér-
déseirõl

1/2002. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a Belügyminisztérium
nyílt adatbázisainak az ügyészségi PRAETOR NET háló-
zaton történõ elérési szabályairól

2/2002. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

3/2002. (ÜK. 4.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

4/2002. (ÜK. 7.) fõov. körlevél a büntetõjogi szakterü-
let ügyviteli rendjérõl szóló 1708/1992. fõov. utasítás ki-
egészítésérõl

5/2002. (ÜK. 7.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

6/2002. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az ügyészségi alkalma-
zottak szolgálati igazolványának kiállításával és kezelésé-
vel kapcsolatos eljárásról

7/2002. (ÜK. 12.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályai-
nak módosításáról

8/2002. (ÜK. 12.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

1/2003. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a „lakásmaffia” ügyek
figyelemmel kísérésérõl

2/2003. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a fellebbviteli fõügyész-
ségek létrehozásával és mûködésével kapcsolatos rendel-
kezésekrõl, valamint egyes fõosztályvezetõi utasítások és
körlevelek módosításáról

3/2003. (ÜK. 3.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

4/2003. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

7/2003. (ÜK. 7.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

8/2003. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az ügyviteli gyakorlat
módosításáról szóló 1/1998. (ÜK. 4.) föov körlevél vissza-
vonásáról

9/2003. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az elõzetes letartóztatás
büntetés-végrehajtási intézetekben való végrehajtásának
egyes kérdéseirõl szóló 1101/1983. fõov. utasítás módosí-
tásáról

11/2003. (ÜK. 12.) fõov. körlevél a számítógépes igaz-
gatási ügyvitel szabályairól

1/2004. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az ügyészségi alkal-
mazottak 2004. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsé-
gérõl

2/2004. (ÜK. 3.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

3/2004. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

4/2004. (ÜK. 4.) fõov. körlevél a gazdasági ügyvitel
szabályairól

5/2004. (ÜK. 5.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályainak
módosításáról

6/2004. (ÜK. 5.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

7/2004. (ÜK. 6.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályai-
nak, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység
számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési
szabályainak módosításáról
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8/2004. (ÜK. 6.) fõov. körlevél a Nemzetbiztonsági Hi-
vatal által objektumvédelem címén nem hatáskörébe tarto-
zó bûncselekményekre folytatott titkos információgyûjtés
adatainak büntetõeljárásban történõ felhasználásáról

9/2004. (ÜK. 6.) fõov. körlevél a fantomcégekkel kap-
csolatos adatszolgáltatás egyes kérdéseirõl szóló 7/1999.
(ÜK. 6.) fõov. körlevél visszavonásáról

10/2004. (ÜK. 10.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályai-
nak, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység
számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési
szabályainak módosításáról

2/2005. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél a magánjogi és
közigazgatási jogi szakág számítástechnikai bázisú ügyvi-
teli rendjérõl

3/2005. (ÜK. 3.) együttes fõov. körlevél az ERÜBS sza-
bályainak, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevé-
kenység számítástechnikai bázisú információs rendszere
kitöltési szabályainak módosításáról

4/2005. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az Összesített Adatállo-
mány (PRAETOR PRAXIS) információs rendszer hozzá-
férési jogosultságairól

5/2005. (ÜK. 9.) fõov. körlevél az ERÜBS szabályai-
nak, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység
számítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési
szabályainak módosításáról

6/2005. (ÜK. 11.) fõov. körlevél a közigazgatási ható-
sági eljárásban folytatott helyszíni szemle megtartásának
ügyészi jóváhagyásáról

1/2006. (ÜK. 3.) fõov. körlevél az adóellenõrzés során a
vállalkozási tevékenységgel összefüggésbe hozható hely-
szín, helyiség és gépjármû átvizsgálásáról, valamint a
helyszínen talált gépjármû rakományának ellenõrzésérõl
rendelkezõ adóhatósági végzés ügyészi jóváhagyásáról

3/2006. (ÜK. 7.) együttes fõov. körlevél az ERÜBS sza-
bályainak, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevé-
kenység számítástechnikai bázisú információs rendszere
kitöltési szabályainak módosításáról

4/2006. (ÜK. 10.) együttes fõov. körlevél az ERÜBS
szabályainak, valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi te-
vékenység számítástechnikai bázisú információs rendsze-
re kitöltési szabályainak módosításáról

5/2006. (ÜK. 12.) együttes fõov. körlevél a vádképvise-
let, illetve a másod- és harmadfokú büntetõbírósági eljárás
során elõterjeszthetõ egyes ügyészi nyilatkozatokról és in-
dítványokról

1/2007. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél az ERÜBS, va-
lamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számí-
tástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabá-
lyainak módosításáról

2/2007. (ÜK. 2. ) fõov. körlevél az ügyészi szervezetben
használatos egyes formanyomtatványokról

3/2007. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az adóhatósági tevé-
kenységhez kapcsolódó ügyészi feladatok ellátására illeté-
kes fõügyészségek kijelölésérõl

4/2007. (ÜK. 5.) fõov. körlevél a büntetõbíróságok má-
sodfokú ügydöntõ határozatai ellen bejelenthetõ fellebbe-
zések, valamint az ügyész által a harmadfokú bírósági eljá-
rás során elõterjeszthetõ indítványok egyes kérdéseirõl

5/2007. (ÜK. 6.) együttes fõov. körlevél az ERÜBS, va-
lamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számí-
tástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabá-
lyainak módosításáról

6/2007. (ÜK. 6.) együttes fõov. körlevél a magánjogi, a
közigazgatási jogi valamint a jogi képviseleti ügyek szá-
mítógépes bázisú ügyviteli rendszerében használatos fo-
galmak egységes alkalmazásához

7/2007. (ÜK. 6.) együttes fõov. körlevél egyes forma-
nyomtatványok módosításáról

8/2007. (ÜK. 10.) együttes fõov. körlevél az ERÜBS,
valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység szá-
mítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési sza-
bályainak módosításáról

9/2007. (ÜK. 12.) együttes fõov. körlevél a Vádképvi-
seleti Informatikai Rendszer bevezetésérõl

Fõosztályvezetõ ügyészi és fõosztályvezetõi
iránymutatások és állásfoglalások2

5301/1990. fõov. ir. és áfl. az ERÜBS kitöltési szabá-
lyainak módosításáról

5302/1990. fõov. ir. és áfl. az ERÜBS módosításáról

5701/1991. fõov. ir. és áfl. az ERÜBS kiegészítésérõl és
módosításáról

5701/1992. fõov. ir. az ERÜBS kitöltési szabályainak
módosításáról

5702/1992. fõov. ir. az ERÜBS szabályainak módosítá-
sáról

5701/1993. fõov. ir. az ERÜBS szabályainak módosítá-
sáról

5702/1994. fõov. ir. az ERÜBS szabályainak módosítá-
sáról

2 A jegyzék nem érinti a jogalkalmazás egységének érvényesítése érdeké-
ben egyes jogszabályok, illetve bûncselekmények értelmezéséhez kiadott
„eseti” állásfoglalások érvényét.

12. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 435



A legfõbb ügyész
tudományos pályázati felhívása

A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze
Kozma Sándor emlékére
tudományos pályázatot

hirdet tanulmány készítésére.

A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden,
tudományos fokozattal nem rendelkezõ tagja, valamint az
ügyészi munka iránt érdeklõdõ joghallgató.

A pályázatokat általános, ifjúsági és joghallgatói tago-
zaton lehet benyújtani az alábbiak szerint:

– az általános tagozatra minden ügyész, illetve más, a
továbbiakban nem említett ügyészségi alkalmazott;

– az ifjúsági tagozatra ügyészségi fogalmazó és
ügyészségi titkár;

– a joghallgatói tagozatra egyetemi alapképzésben jogi
tanulmányt folytató egyetemi hallgató (joghallgatói jogvi-
szonyban álló)
adhat be magyar nyelvû pályázatot.

Elsõsorban az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan lehet
pályamunkát benyújtani:

BÜNTETÕJOGI TERÜLETEN

1. A személyes adatok védelme az anyagi büntetõjog-
ban és a büntetõeljárásban

2. A bûnszervezet eljárásjogi és anyagi jogi problemati-
kája a jogalkalmazás tükrében

3. A büntetõeljárásban részt vevõ bíró, ügyész, illetve
védõ büntetõjogi védelme

4. A büntetõjogi kár fogalma
5. A Büntetõ Törvénykönyv büntetési rendszerének ki-

alakulása és tovább fejlesztésének lehetséges irányai
6. Az alkotmányos büntetõjog kritériumai
7. Az életkor jelentõsége a büntetõ anyagi- és eljárás-

jogi szabályok tükrében

* * *

8. A digitalizált szerzõi mûvek másolásának büntetõjo-
gi megítélése

9. A befolyással üzérkedés és a „lobbizás” elhatárolása
10. A jogi személyek büntetõjogi felelõsségének kér-

dései
11. A természetes és épített környezet büntetõjogi vé-

delmével kapcsolatos szabályozás fejlõdése
12. Egyes gazdasági bûncselekmények szabályozásá-

nak megváltozása, figyelemmel a 2007. évi XXVII. tör-
vény rendelkezéseire

13. A szerzõi, vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok
megsértése szabályai, alkalmazásának gyakorlata

14. A tiltott pornográf felvétellel visszaélés hatályos
szabályozása

15. A közösség méltósága elleni bûncselekmények
jogalkalmazási nehézségei

16. A kábítószerrel visszaélés minõsítésének proble-
matikája, különös figyelemmel az 1/2007. Büntetõ jog-
egységi határozatra

17. A Büntetõ Törvénykönyv titokvédelmi rendszere
(A titokvédelmi tényállások összehasonlító elemzése)

18. A csõdbüntett
19. A limitált veszélyeztetési szándék és szerepe a ma-

gyar büntetõjogban
20. A pénzmosás bûntette
21. Az internet útján elkövetett bûncselekmények
22. Az ok-okozati összefüggés kérdése és az objektív

felelõsség kizárása a közlekedési bûncselekmények köré-
ben

23. A tartásdíj állam általi megelõlegezésének jogal-
kalmazási dilemmái

* * *

24. A közvetítõi eljárás gyakorlati problémái, közvetí-
tõi eljárás a fiatalkorúak bûnügyeiben

25. A számítástechnikai elemzés lehetõségei a nyomo-
zásban

26. Távoltartás – óvadék – házi õrizet. Valódi alternatí-
vák?

27. Korszakváltás a vádelõkészítésben és a vádképvi-
seletben (a 2006. évi LI. tv.–Be. novella új bizonyítási sza-
bályainak hatása a jogalkalmazói gyakorlatra)

28. Az elõzetes letartóztatás lehetséges alternatívái
29. A „pótlólagos” magánindítvány hatályosságának

kérdése [Be.173. § (2) bekezdése]
30. Vádhalasztás – tegnap, és ma. És holnap? Az intéz-

mény bevezetésének története a fiatalkorú elkövetõktõl a
felnõtt korú elkövetõkig és a jövõbeni alkalmazásának cél-
szerûsége az eddigi eredményesség értékelésének tükré-
ben. Vádemelés elhalasztása a kábítószer élvezõk esetében

31. Eredményes bizonyítási eljárások és taktikák a kor-
rupciós bûncselekmények miatt indult bûnügyekben

32. A titkos információgyûjtés és a titkos adatszer-
zés és ezek eredményeinek felhasználása a büntetõeljárás
során

33. A törvényes vád; a vádelv, a váddal való rendelke-
zés. A vádmódosítás, valamint a vádelejtés elméleti és
gyakorlati kérdései

34. A kétfokú jogorvoslati rendszer szabályozása a
büntetõeljárásról szóló törvényben

35. A harmadfokú eljárás a gyakorlat tükrében. Felve-
tõdött problémák és megoldási javaslatok
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36. A sértett jogainak alakulása a magyar büntetõeljá-
rási jogban (Történeti elemzés)

37. A súlyosítási tilalom érvényesülése a megismételt
eljárásban

38. A fiatalkorú bûnelkövetõkre vonatkozó speciális
büntetõ anyagi- és eljárásjogi szabályozás jövõje a hatá-
lyos Be.-re és a Btk. újrakodifikálását célzó törekvésekre
figyelemmel, az önálló fiatalkorú kódex melletti érvek

39. A fiatalkorúak erõszakos bûnözése alakulásának
vizsgálata, különös figyelemmel az elmúlt években a fia-
talkorú elkövetõk által megvalósított élet- és testi épség el-
leni bûncselekményekre

40. A bírósági útról való elterelés jogintézményeinek
érvényesülése a fiatalkorúak elleni büntetõügyekben

* * *

41. A nõi fogvatartottak helyzete Magyarországon és
nemzetközi viszonylatban

42. Bizonyítási nehézségek a büntetés-végrehajtási in-
tézetekben elkövetett bûncselekményekkel kapcsolatban

43. Az emberi jogok biztosítása Magyarországon a
büntetés-végrehajtás idején, ebben az ügyészi törvényes-
ségi felügyelet szerepe

44. A büntetés-végrehajtási bírói eljárásban dogmati-
kai és gyakorlati kérdések, az ügyész jogorvoslati szerep
fontossága

45. Az utógondozásnak a bûnismétlés megelõzésében
betöltött szerepe és fejlesztésének lehetõségei Magyaror-
szágon

46. A fogvatartottakkal való emberséges bánásmód kö-
vetelményének megjelenése a nemzetközi dokumentu-
mokban, különös tekintettel a CPT ajánlásaira

47. A kényszergyógykezelés végrehajtásának idõszerû
kérdései

48. A nem szabadságelvonással járó szankciók érvé-
nyesülésének problémái

49. Európai uniós követelmények a büntetés-végrehaj-
tásban és az ügyészi törvényességi felügyelet új feladatai

50. A pártfogó felügyeleti rendszer reformjának ta-
pasztalatai, annak értékelése

51. A személyi szabadságelvonással járó kényszerin-
tézkedések alkalmazásának tapasztalatai a fiatalkorúak el-
leni büntetõügyekben – a büntetõeljárási törvény erre vo-
natkozó speciális rendelkezései érvényesülésének vizsgá-
lata

52. A korrupciós bûncselekmények bizonyításának ne-
hézségei a büntetés-végrehajtási intézetekben

* * *

53. A kábítószerrel kapcsolatos bûncselekmények elõ-
fordulása, felderítése és nyomozása a honvédség és a bün-
tetés-végrehajtás szerzõdéses és hivatásos állománya kö-
rében

54. A katonai büntetõjog szankciórendszerének aktuá-
lis kérdései

55. A Magyar Honvédség külföldi szerepvállalásával
kapcsolatban felmerülõ büntetõjogi kérdések és az ezzel
összefüggésben elfogadott nemzetközi egyezmények

56. A joghatóság és a legalitás kérdése a nemzetközi
békefenntartó mûveletekben

57. A titkos információgyûjtés és titkos adatszerzés ak-
tuális kérdései a katonai büntetõeljárásban

58. A büntetõeljárás új jogintézményeivel kapcsolatos
tapasztalatok a katonai büntetõeljárásban

59. Természetes személy sértett a katonai bûncselek-
ményeknél, különös tekintettel a pótmagánvádra [Be.
474. § (5) bekezdés utolsó mondata]

* * *

60. Kint és bent. Jogsegélyforgalom az Unión kívül és
a Közösségben

61. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek meg-
sértésével összefüggõ dogmatikai kérdések, a bûncselek-
ménynek a jogosulatlan gazdasági elõny megszerzéséhez,
a csempészethez és a csaláshoz való viszonya

62. Az elkobzás és a vagyonelkobzás végrehajtásának
törvényességi kérdései az európai uniós országok közötti
együttmûködés követelményeinek tükrében

63. Az Európai Unió Tagállamai Közötti Kölcsönös
Bûnügyi Jogsegélyrõl szóló 2000. május 29-én kelt
Egyezmény és az Egyezmény 2001. október 16-án kelt ki-
egészítõ jegyzõkönyve a gyakorlatban

64. Bûnügyi együttmûködés az Európai Unió intézmé-
nyei tükrében (EUROJUST, EJN, OLAF stb.)

65. Szabálysértési jogsegély az EU tagállamai között
66. Nemzetközi együttmûködés a környezetünk védel-

me érdekében

BÜNTETÕJOGON KÍVÜLI TERÜLETEN

1. A hirdetményi kézbesítésre vonatkozó szabályok al-
kalmazásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok és
problémák a közigazgatási hatósági eljárásokban

2. A jogorvoslat és az ügyészi intézkedések szabályo-
zása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályos
rendelkezéseiben

3. Az eljárási alapelvek a közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvénynek az ügyfél jogállását szabályozó rendel-
kezéseiben

4. Az objektív felelõsség kérdése a közlekedési sza-
bályszegéseknél

5. Az építésfelügyeleti hatósági tevékenység és jogi
szabályozásának változásai
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6. A szakági együttmûködés módjai és eredménye az
ügyészi környezetvédelmi tevékenységben

7. A magyar fogyasztóvédelem helyzete az európai
uniós csatlakozást követõen megjelent jogszabályok tük-
rében

8. A fogyasztói érdekek védelmében történt közérdekû
keresetindítás gyakorlati tapasztalatai

9. A nyilvánosság szerepe a fogyasztóvédelemben
10. A közüzemi szolgáltatási tevékenységet folytató

gazdálkodó szervezetek és a fogyasztóvédelem
11. A fogyasztóvédelem társadalmasításának gyakor-

lata és távlatai
12. A szabálysértési pénzbírság közérdekû munkára, il-

letõleg elzárásra átváltoztatásának problémái

* * *

13. Az egyesülési jog gyakorlásának aktuális jogalkal-
mazási kérdései

14. Az európai területi együttmûködési csoportosulás,
az új nonprofit szervezet

15. A foglalkoztatási jogviszonyokkal (Mt., Kjt., Ktv.,
Hszt.) kapcsolatos idõszerû ügyészi feladatok

16. A cégeljárás változása az új Ctv. hatályba lépését
követõen, különös tekintettel az ügyészi jogkörökre

17. Egy vagy több külföldi jogrendszerre kiterjedõ
összehasonlító tanulmány az ügyész (ügyészi szervek) ma-
gánjogi hatáskörérõl

18. Ügyészi hatáskörök az új Polgári Törvénykönyv
tervezetében

19. Az ügyész perbeli legitimációjának elvi kérdései a
Ptké. 36/A. §-a alapján a semmis szerzõdéssel a közérdek-
ben okozott sérelem megszüntetése érdekében, a szerzõ-
dés semmisségének megállapítása iránt indított perekben

20. Az ügyészség büntetõjogon kívüli eszközei és lehe-
tõségei a szélsõséges (jobb vagy baloldali) szervezetek és
mozgalmak, mások jogait sértõ megnyilvánulásaival (mû-
ködésével) szemben, figyelemmel az egyesülési, gyüleke-
zési, véleménynyilvánítási és a személyhez fûzõdõ alkot-
mányos alapjogok érvényesülésének biztosítására

21. Fogyasztóvédelem és az általános szerzõdési felté-
telek kérdései

22. A közérdek értelmezése és védelme. Az ügyészi
közérdekû keresetek tapasztalatai

23. Az igazságszolgáltatás és a média viszonya

* * *

24. Az ügyészségi jogkörben okozott kár
25. A polgári bíróság vizsgálati lehetõségei az igényér-

vényesítés alapjául szolgáló büntetõ ügy tekintetében, az
ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése iránti perek-
ben. A bizonyítás egyes kérdései

26. Egyetemleges felelõsség a rendõrség, az ügyészség
és a bíróság között az államigazgatási jogkörben okozott
kár megtérítése iránti perekben

27. Az eljáró ügyész felelõssége a kártérítési kötele-
zettséget megállapító, ügyészségi jogkörben okozott kár
megtérítése iránti polgári per következtében

28. A hivatala ellátása során jóhírnevének, becsületé-
nek, emberi méltóságának megsértése esetén az ügyész és
a bíró igényérvényesítési lehetõségei, ennek gyakorlata, a
jóhírnév védelme iránti személyhez fûzõdõ jog megsértése
esetén az igényérvényesítés lehetõségei

A megjelölteken túl más, az ügyészi tevékenységhez
kapcsolódó, vagy az ügyészség érdeklõdésére számot tartó
témakörben is beadható pályázat.

A pályázatok terjedelme legalább 20, legfeljebb 80 gé-
pelt oldal lehet.

PÁLYADÍJAK

Valamennyi tagozaton, külön a büntetõjogi, külön a
büntetõjogon kívüli témákban egységesen:

1-1 elsõ díj 150 000 – 150 000 Ft
1-1 második díj 100 000 – 100 000 Ft
1-1 harmadik díj 80 000 – 80 000 Ft

A kiemelkedõ pályamunkák szerzõi ezen túlmenõen kü-
lön díjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.

Pályázatokat kizárólag csak postai úton fogadunk el a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igaz-
gatási Fõosztálya címére (1372 Budapest, Pf. 438),

2008 március 10. napjáig.

A pályázatokat egy nagy méretû borítékban kell benyúj-
tani, amelyen kérjük feltüntetni: „TUDOMÁNYOS PÁ-
LYÁZAT KOZMA SÁNDOR EMLÉKÉRE”. A boríték-
ban el kell helyezni a pályázatokat két – tûzött vagy bekö-
tött – példányban és mellékelni kell egy A/5-ös kis méretû
lezárt borítékban a pályázó nevét, címét, telefonszámát,
beosztását, szolgálati helyét, illetõleg az oktatási intéz-
mény megnevezését tartalmazó iratot.

Mindkét beküldött tanulmányi példány külsõ borítóján
fel kell tüntetni:

– a jeligét;
– a tagozat megnevezését (általános, ifjúsági, joghall-

gatói);
– a terület megjelölését (büntetõ, büntetõjogon kívüli);
– azt a sorszámot, amellyel jelzett témához a dolgozat

kapcsolódik, ennek hiányában a kiíró dönt a besorolásról.
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A tanulmányokon más, a szerzõ kilétére utaló adat nem
szerepelhet.

A mellékelt A/5-ös boríték felzetén jól olvashatóan meg
kell jelölni:

– a jeligét;
– a tagozat megnevezését (általános, ifjúsági, joghall-

gatói);
– a terület megjelölését (büntetõ, büntetõjogon kívüli);
– azt a sorszámot, amellyel jelzett témához a dolgozat

kapcsolódik, ennek hiányában a kiíró dönt a besorolásról;
– továbbá nyilatkozatot, hogy a szerzõ eredménytelen-

ség esetén hozzájárul-e a boríték felbontásához, tartalmá-
nak megismeréséhez.

A tagozatot meghatározó szolgálati, hallgatói viszony
tekintetében a 2008. március 10. napján fennálló állapotot
kell figyelembe venni.

Az írásmûveket az adott területek kiemelkedõ szakem-
berei lektorálják. Értékelésük figyelembevételével Bíráló
Bizottság tesz javaslatot a pályadíjak odaítélésére.

A Bíráló Bizottság a jeligék alapján csak a díjazásra ja-
vasolt szerzõket azonosítja. Amennyiben a Bizottság meg-
állapítja, hogy a szerzõ nem a megfelelõ tagozatra nyújtot-
ta be dolgozatát, úgy a díjazásból kizárja.

A pályadíjak kiosztására a 2008. június 10-i, Ügyészség
Napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

A pályázatokkal kapcsolatos további ügyintézésre (pl.
a lektori vélemény megismerése stb.) kizárólag az azono-
sítható pályázók jogosultak. A Személyügyi, Továbbkép-
zési és Igazgatási Fõosztály a pályázatokat nyilvántartja.
Az adott terület iránt érdeklõdõk – a díjkiosztás után
2 évig – a Legfõbb Ügyészség könyvtárában azokba bete-
kinthetnek. Amennyiben a jeligét tartalmazó boríték fel-
bontható, úgy az elismerésben nem részesült szerzõ neve,
elérhetõsége is nyilvánosságra hozható.

* * *

A pályázati hirdetmény hivatalos megjelenési helyei:
Ügyészségi Közlöny, illetve a Magyar Köztársaság Leg-
fõbb Ügyészségének hivatalos honlapja (www.mklu.hu).

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

Pályázati felhívás
katonai csoportvezetõ ügyészi állás betöltésére

A katonai fõügyész – az ügyészségi szolgálati vi-
szonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi
LXXX. törvény (Üsztv.) 16. §-ának (4) bekezdése alap-
ján – pályázatot hirdet

a Budapesti Katonai Ügyészségre

büntetõjogi szakági katonai csoportvezetõ ügyészi állás
betöltésére.

Az ügyész kinevezésének feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-a állapítja meg, melyek többek között a követ-
kezõk: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, válasz-
tójog, egyetemi jogi végzettség, jogi szakvizsga, egyéves
ügyészségi titkári, bírósági titkári vagy ügyészi, bírói, köz-
jegyzõi, ügyvédi, jogtanácsosi mûködés, hivatásos katonai
szolgálatra alkalmasság. Az ügyész nem lehet tagja párt-
nak és politikai tevékenységet sem folytathat.

A kinevezés különös feltétele, hogy a pályázó legalább
öt éves büntetõjogi szakágban szerzett ügyészségi gyakor-
lattal rendelkezzen.

Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonat-
koznak.

A pályázat kellékei: a személyi adatokat tartalmazó és
szakmai életutat bemutató önéletrajz, az elõírt képesítési
és – a büntetlen elõélet, valamint a választójog kivételé-
vel – az egyéb követelményeknek megfelelést igazoló ok-
iratok vagy azok hiteles másolatai.

Az ügyészek a személyi nyilvántartásban meglévõ ada-
tokra és okiratokra hivatkozhatnak.

A pályázatokat a Katonai Fõügyészségen mûködõ
ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésrõl a katonai fõ-
ügyész dönt.

A pályázatokat a Katonai Fõügyészség Személyügyi és
Információs Önálló Osztályára (1363 Budapest, Pf. 10)
lehet benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje:

2008. január 31.

A jelentkezõket a pályázat eredményérõl a benyújtási
határidõ lejártát követõ 60 napon belül írásban értesítjük.

Katonai Fõügyészség
Személyügyi és Információs Önálló Osztály
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A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest 62., Pf. 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2007. évi éves elõfizetési díj: 6552 Ft áfával. Egy példány ára: 588 Ft áfával.
2008. évi éves elõfizetési díj: 7560 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 3780 Ft áfával, egy példány ára: 735 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419–1091
Formakészítés: SPRINT Kft.
07.4323 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


