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HATÁROZATOK

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

4/2009. BJE

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Bünte-
tõ Jogegységi Tanácsa a legfõbb ügyész indítványa alap-
ján lefolytatott jogegységi eljárásban Budapesten, a 2009.
év szeptember hó 28. napján tartott nyilvános ülésén
meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

A nyomozás során a polgári jogi igény kielégítésének
biztosítása érdekében zár alá vétel kizárólag a gyanúsított
vagyonára rendelhetõ el.

Így nincs helye zár alá vétel elrendelésének ismeretlen
tettes ellen folyó eljárásban függetlenül attól, hogy az fel-
jelentésre vagy hivatalból indult meg.

Amennyiben a feljelentett, illetve a hivatalból indult el-
járásban az elkövetéssel gyanúsítható személy nem isme-
retlen, hanem meghatározott személy, zár alá vétel elren-
delésére az ellene elõterjesztett polgári jogi igény biztosí-
tása érdekében csak akkor van lehetõség, ha a nyomozást
elrendelték, vagy azt megindították, és ezt követõen az
ügyész vagy a nyomozó hatóság a gyanút megalapozott-
nak találva vele szemben olyan eljárási cselekményt foga-
natosít, amelyet csak gyanúsítottal szemben tesz lehetõvé
a büntetõeljárási törvény.

Indokolás

I.

A Legfõbb Ügyész a Be. 440. § (1) bekezdés a) pontja
alapján eljárva, a 439. § (1) bekezdés a) pontjában írt cél-
ból – az egységes joggyakorlat biztosítása érdekében –
jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat
meghozatalát indítványozta, miután a bíróságok gyakorla-
tában a büntetõeljárásban érvényesített polgári jogi igény
biztosítására szolgáló zár alá vételnek a nyomozás során
történõ elrendelése kapcsán eltérõ álláspontok érvényesül-
nek.

Az általa hivatkozott bírósági határozatok lényege
a következõ:

1. Egy kft. képviselõje feljelentést tett egy másik kft. két
képviselõje ellen csalás, illetve sikkasztás bûntette miatt.
A feljelentés szerint a feljelentettek az általuk bizományo-
si szerzõdés alapján átvett 30 millió forint értékû áru vétel-
árával annak ellenére nem számoltak el, hogy azt értékesí-

tették. A nyomozó hatóság a feljelentés alapján nyomozást
rendelt el.

A feljelentõ a nyomozás során polgári jogi igényt ter-
jesztett elõ, amelynek biztosítására zár alá vétel elrendelé-
sét indítványozta.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája
a 2008. november 25. napján kelt 4.Bny.XXI.44822/
2008/2. számú határozatával a feljelentõ kérelmének helyt
adva az egyik feljelentett fellelhetõ ingó- és ingatlan va-
gyonára 30 millió forint erejéig zár alá vételt rendelt el.

E határozatot az ügyész, valamint a feljelentett és annak
képviselõje által bejelentett fellebbezésekre tekintettel
a Fõvárosi Bíróság a 2009. január 5. napján kelt
30.Bnf.2854/2008/2. számú végzésével felülbírálta, és
helybenhagyta azt.

Döntésének indokolása szerint az ügy gyanúsítottjának
a feljelentett tekinthetõ. Ennek alátámasztására a Legfel-
sõbb Bíróság 2/2008.BJE. számú jogegységi határozatára
hivatkozott. Álláspontja szerint ugyanis a döntés indoko-
lásának III. pontja helyesen akként értelmezendõ, hogy
a polgári jogi igény biztosítása érdekében a zár alá vétel el-
rendelése a nyomozás során csak akkor kizárt, ha az isme-
retlen tettes ellen folyik. Azonban akkor, ha az elkövetõ
azonosított személy, a feljelentéssel gyanúsítottá válik,
függetlenül attól, hogy meghallgatták-e gyanúsítottként
vagy sem, ekként vele szemben a kényszerintézkedés el-
rendelhetõ.

A nyomozás során a BRFK. XXI. Kerületi Rendõrkapi-
tányság a feljelentetteket tanúként idézte meg és hallgatta
ki. Gyanúsítotti kihallgatásukra, és ekként velük a gyanú-
sítás lényegének közlésére nem került sor, és a nyomozást
2008. december 17. napján kelt határozatával a nyomozó
hatóság meg is szüntette. A határozat ellen a feljelentõ
panasszal élt, azt azonban a Budapesti XX., XXI. és
XXIII. Kerületi Ügyészség 2009. február 2. napján kelt ha-
tározatával elutasította.

2. Egy kft. képviselõje 30 millió forint értékû ingóság
eltulajdonítása miatt tett feljelentést az általa meg is neve-
zett feljelentett ellen a Gárdonyi Rendõrkapitányságon,
akivel szemben polgári jogi igényt is elõterjesztett.

A nyomozó hatóság a nyomozást ismeretlen tettes ellen
rendelte el.

A polgári jogi igény biztosítására a feljelentõ a feljelen-
tett vagyonára zár alá vétel elrendelését kérte. A Székesfe-
hérvári Városi Bíróság nyomozási bírája a 2007. május 29.
napján kelt 5.Bny.218/2007/2. számú végzésével az indít-
ványt elutasította. Határozatát azzal indokolta, hogy
a büntetõeljárás ismeretlen tettes ellen folyik, így a felje-
lentett nem tekinthetõ terheltnek, ezért vele szemben a
kényszerintézkedés nem rendelhetõ el.
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II.

A legfõbb ügyész szerint a Pesti Központi Kerületi Bí-
róság, illetve a Fõvárosi Bíróság határozata törvénysértõ.

A jogegységi indítványban kifejtettek szerint a terheltté
válás idõpontja többnyire a megalapozott gyanú közlésé-
vel esik egybe, és ettõl a pillanattól illetik meg a terheltet
a gyanúsított jogai is. Arra figyelemmel azonban, hogy
vannak esetek, amikor a megalapozott gyanú nem közöl-
hetõ, a gyanúsítotti jogok megilletik azt is, akivel a meg-
alapozott gyanú azért nem közölhetõ, mert tartózkodási
helyének felkutatása nem járt eredménnyel; aki ellen tá-
vollétében folyik a nyomozás; akivel a megalapozott gya-
nú közlését megelõzõen foganatosítottak olyan eljárási
cselekményt (õrizetbe vételt), amely csak a terhelttel
szemben rendelhetõ el; továbbá azt is, akivel azért nem le-
hetett a megalapozott gyanút közölni, mert azt tartós, sú-
lyos betegsége, vagy a cselekmény elkövetése után bekö-
vetkezett elmebetegsége akadályozza.

Annak eldöntése pedig, hogy a nyomozás adatai alapján
konkrét személy gyanúsítható-e megalapozottan bûncse-
lekmény elkövetésével, az ügyész, illetve a nyomozóható-
ság feladata, és nem a nyomozási bíróé.

Miután az adott ügyben a feljelentett gyanúsítotti kihall-
gatására és a gyanú közlésére nem került sor, vele szemben
olyan eljárási cselekményt, amely csak a terhelttel szem-
ben rendelhetõ el, nem foganatosítottak, õ nem is vált gya-
núsítottá. Így vele szemben zár alá vétel elrendelésének
nem volt helye.

III.

A jogegységi tanács osztotta a legfõbb ügyész azon ál-
láspontját, mely szerint az egységes joggyakorlat biztosí-
tása érdekében a felvetett elvi kérdésben jogegységi hatá-
rozat hozatala indokolt. Ezért a Be. 439. § (1) bekezdés
a) pontjában megjelölt okra és a Bszi. 29. § (1) bekezdésé-
re figyelemmel jogegységi eljárást folytatott le.

Az elvi kérdés eldöntése során irányadó rendelkezések
a következõk:

A Be. 43. § (1) bekezdése szerint terhelt az, akivel szem-
ben büntetõeljárást folytatnak; a terhelt a nyomozás során
gyanúsított, a bírósági eljárásban vádlott, a büntetés jog-
erõs kiszabása, a megrovás, próbára bocsátás, illetve javí-
tóintézeti nevelés jogerõs alkalmazása után elítélt.

A Be. 54. § (2) bekezdése szerint a magánfél a büntetõ-
eljárásban érvényesítheti a terhelttel szemben a vád tár-
gyává tett cselekmény következtében keletkezett polgári
jogi igényét.

A Be. 159. § (2) bekezdése szerint pedig abban az eset-
ben, ha az eljárás során polgári jogi igényt érvényesítenek,
és alaposan tartani lehet attól, hogy annak kielégítését
meghiúsítják, annak biztosítására a terhelt vagyonának,
vagyona meghatározott részének vagy egyes vagyontár-
gyainak zár alá vétele rendelhetõ el.

A Legfelsõbb Bíróság a vagyonelkobzást biztosító zár
alá vétel elrendelhetõségérõl szóló, 2/2008. BJE. számú
büntetõ jogegységi döntését indokolva – az indokolás
III. pontjában – kifejtette a következõket:

„Polgári jogi igényt a Be. 54. §-ának (2) bekezdése alap-
ján a magánfél [illetve a Be. 54. §-ának (4) bekezdése sze-
rint az ügyész] kizárólag a terhelttel szemben érvényesít-
het. Ennek megfelelõen a Be. 159. §-a (2) bekezdésének
elsõ fordulata a polgári jogi igény biztosítására csak a ter-
helt vagyonának zár alá vételét engedi meg, a más által bir-
tokolt vagyon ilyen célból történõ zár alá vétele – a Be.
159. §-a (2) bekezdésének második mondata értelmében –
viszont nem lehetséges. Ebbõl következõen az ismeretlen
tettes ellen folyó eljárásban a polgári jogi igény kielégíté-
sének biztosítását szolgáló zár alá vétel alkalmazása fogal-
milag kizárt.”

IV.

A jogegységi indítvány megalapozott.
A Be. fent idézett rendelkezései alapján egyértelmû,

hogy a polgári jogi igény kielégítését biztosító zár alá vétel
csak a terhelttel szemben alkalmazható, azaz a nyomozás
során kizárólag a gyanúsítottal szemben rendelhetõ el.

Gyanúsítottá a feljelentett, illetve az elkövetéssel gya-
núsítható személy a következõ feltételek mellett válhat:

A) Gyanúsított csak olyan személy lehet, akinek a sze-
mélyazonossága ismert. A Be. 43. §-ban, illetve a törvény-
ben ezt követõen szabályozott jogok és kötelezettségek
csak ilyen személyhez fûzõdhetnek; ismeretlen személy
nem tud jogokat gyakorolni, ahogy nem tud eleget tenni
kötelezettségeknek sem. Ebbõl következõen ismeretlen
személy nem válhat terheltté.

A nyomozást az ügyész vagy a nyomozó hatóság a Be.
170. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel hivatalból vagy
feljelentésre rendeli el. Elrendelés nélkül csupán a (4) be-
kezdésben írt kivétellel indulhat meg a nyomozás, akkor,
ha a bizonyítási eszközök biztosítása, az elkövetéssel gya-
núsítható személy kilétének megállapítása, elrejtõzésének,
a bûncselekmény befejezésének, vagy újabb bûncselek-
mény elkövetésének megakadályozása végett vagy kése-
delmet nem tûrõ más okból nyomozási cselekményt kell
végezni; ezzel az ügyész vagy a nyomozóhatóság megin-
dítja a nyomozást.

A feljelentésre induló nyomozásban a feljelentett,
illetve a hivatalból elrendelt (indított) nyomozás során az
elkövetéssel gyanúsítható személy lehet ismeretlen és le-
het meghatározott, konkrét személy is.

A nyomozás elrendelésével (megindításával) azonban
nem válik automatikusan gyanúsítottá a meghatározott
személy, az ismeretlen személy pedig értelemszerûen nem
válhat azzá.

A törvény megnevezésükben is különbséget tesz a gya-
núsított, a feljelentett és az elkövetéssel gyanúsítható sze-
mély között. A 176. § (2) bekezdése szerint a nyomozás
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határidejének egy éven túli meghosszabbítására akkor van
lehetõség, ha az meghatározott személy ellen folyik, és
a hosszabbítás a gyanúsítotti kihallgatásától számít.
A 178/A. § (1) bekezdése szerint pedig a nyomozás elren-
delését követõen adatszolgáltatás az ott írtak szerint
igényelhetõ a gyanúsítottról, a feljelentettrõl, illetve az
elkövetéssel gyanúsítható személyrõl. Erre a különbségté-
telre nyilvánvalóan nem lenne szükség, ha önmagában
a nyomozás elrendelésével (megindításával) a feljelentett,
illetve az elkövetéssel gyanúsított személy terheltté (gya-
núsítottá) válna.

B) További feltétele a gyanúsítottá válásnak az, hogy
vele szemben a gyanú megalapozott legyen.

A gyanúsítás, illetve a gyanú nem azonos a megalapo-
zott gyanúval. A törvény maga is különbséget tesz a gya-
nú, az alapos és a megalapozott gyanú között. Így pl. a fel-
jelentést az ügyész elutasítja, ha a bûncselekmény gyanúja
hiányzik [174. § (1) bekezdés b) pont]; azaz a törvény eh-
hez nem a megalapozottság hiányát szabja feltételként.
A 178. § (2) bekezdése szerint be kell szerezni a bûnügyi
nyilvántartás adatait a meghatározott személyrõl (és nem
a gyanúsítottról), ha megalapozottan gyanúsítható bûncse-
lekmény elkövetésével. Azaz a gyanú ehhez az intézke-
déshez önmagában nem elegendõ.

C) Terheltté (gyanúsítottá) a gyanú megalapozott volta
mellett is csak akkor válhat a feljelentett, illetve az elköve-
téssel gyanúsítható meghatározott személy, ha vele szem-
ben olyan eljárási cselekményt foganatosítanak, amelyet
csak gyanúsítottal szemben tesz lehetõvé az eljárási tör-
vény.

– Amennyiben ismert helyen tartózkodik, megidézik,
és az idézésben közlik vele azt is, hogy gyanúsítottként
kell megjelennie [Be. 67. § (1) bekezdés a) pontja]; gyanú-
sítottként hallgatják ki, és ennek során közlik vele a gya-
núsítás tényét [Be. 179. § (1) és (2) bekezdése]; õrizetbe
veszik [Be. 126. § (1) és (2) bekezdése].

– Amennyiben ismeretlen helyen tartózkodik, intéz-
kednek tartózkodási helyének felkutatása iránt, körözését
rendelik el, vele szemben elfogatóparancsot bocsátanak ki
(Be. 73. §).

A fentiekkel összhangban áll a hivatkozott 2/2008.
BJE. számú jogegységi határozat is. Annak indokolása ki-
zárólag arra utal, hogy az ismeretlen tettes ellen folyó eljá-
rásnak nincs és nem is lehet gyanúsítottja, így a zár alá vé-
tel elrendelése vele szemben szóba sem jöhet; miután
azonban más a tárgya, nem tér ki a polgári jogi igényt biz-
tosító kényszerintézkedés lehetõségeire. Azt kiterjesztõen
értelmezni semmiképp sem lehet; a hivatkozott bírósági
határozat szerinti kiterjesztõ értelmezés nem felel meg sem
a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, sem a jogegy-
ségi határozatban foglaltaknak.

A kifejtettek alapján a Legfelsõbb Bíróság Jogegységi
Tanácsa a legfõbb ügyész indítványának helyt adva a ren-
delkezõ rész szerint határozott.

A jogegységi tanács a határozatot a Bszi. 32. §-a (4) be-
kezdése, illetve a Be. 445. § (2) bekezdése értelmében
a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Budapest, 2009. szeptember 28.

Dr. Kónya István s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Mészár Róza s. k., Dr. Édes Tamás s. k.,
elõadó bíró bíró

Dr. Katona Sándor s. k., Dr. Márki Zoltán s. k.,
bíró bíró
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KÖRLEVELEK

6/2009. (ÜK. 10.) fõov.

körlevél

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

módosításáról

Az egyes formanyomtatványok bevezetésének és mó-
dosításának rendjérõl szóló 3/2007. (ÜK. 2.) LÜ utasítás

2. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kö-
vetkezõ körlevelet adom ki:

1. pont

Az ügyészi szervezetben használatos egyes forma-
nyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevél
(a továbbiakban: körlevél) 2. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„2. A körlevél 1. számú melléklete azokat a forma-
nyomtatványokat tartalmazza, amelyeket az ügyészség



belsõ információs hálózatán (a továbbiakban: intranet)
közzétett dokumentumsablonok felhasználásával, az in-
tézkedés megtételéhez helyben kell kitölteni.”

2. pont

A körlevél 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. A 2. számú melléklet a nyomdatechnikai úton készü-

lõ nyomtatványok jegyzékét tartalmazza. Ezen nyomtat-
ványok „képi megjelenése” az intraneten megtalálható.”

3. pont

A körlevél 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. Az 1. számú mellékletben feltüntetett formanyom-

tatványok nyomtatványszámmal, a 2. sz. mellékletben fel-
tüntetett nyomtatványok raktári számmal kerülnek azono-
sításra.”

4. pont

A körlevél 5. pontja hatályát veszti.

5. pont

A körlevélben foglaltakat a közzététel, illetõleg a for-
manyomtatványok megjelentetésének napjától kell alkal-
mazni.

6. pont

Ezt a körlevelet a közzététel napját követõ hónap utolsó
napján visszavonom.

Dr. Nagy Tibor s. k.,
fõosztályvezetõ ügyész
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1. számú melléklet a 6/2009. (ÜK. 10.) fõov. körlevélhez

„1. számú melléklet a 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevélhez

Intraneten megjelentetett formanyomtatványok jegyzéke

Sorsz. Ny.sz. Cím*

1. 25 Bûnjeljegyzék (Nyfel.)

2. 34 Kinevezések, besorolások, áthelyezések (Szem.)

3. 35 Kitüntetések, jutalmazások, dicséretek (Szem.)

4. 233/a Pótlap a joggyakorlati kimutatáshoz (Szem.)

5. 242 Tartalomjegyzék (Szem.)

6. 431 Egyszeri adatszolgáltatást kérõ lap az aktuális adatokról (Nyfel.)

7. 432 Figyelõlap a jövõben bekövetkezõ adatváltozások szolgáltatásához (Nyfel.)

8. 457 Adatszolgáltatás iránti kérelem a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl (Nyfel.)

9. 458 6. sz. adatlap a büntetõeljárás alatt állók nyilvántartásának kezelõje részére (Nyfel.)

10. 459 Ügyészi rendelvény az elõzetes letartóztatás rendõrségi fogdában történõ végrehajtásáról (Nyfel.)

11. 460 Ügyészi rendelvény bv. Intézet részére az elõzetes letartóztatás rendõrségi fogdában történõ vég -
rehajtásáról (Nyfel.)

12. 2001 Határozat az okozott költség viselésérõl (Nyfel.)

13. 2002 Határozat szakértõ kirendelésérõl (Nyfel.)

14. 2003 Értesítés katona elöljárójának (Nyfel.)

15. 2004 Értesítés gondozónak (Nyfel.)

16. 2005 Értesítés konzulátusnak (Nyfel.)

17. 2006 Értesítés külföldi hatóságnak (Nyfel.)

18. 2007 Értesítés nyomozás elrendelésérõl (Nyfel.)

19. 2008 Értesítés gyanúsítottnak védõ meghatalmazásáról/kirendelésérõl (Nyfel.)



Sorsz. Ny.sz. Cím*

20. 2009 Értesítés büntetés-végrehajtási intézetnek gyanúsított részére védõ meghatalmazásáról/kirendelé -
sérõl (Nyfel.)

21. 2010 Értesítés õrizetbe vételrõl (hozzátartozó) (Nyfel.)

22. 2011 Értesítés õrizetbe vételrõl (jegyzõ) (Nyfel.)

23. 2012 Tanúkihallgatási jegyzõkönyv (Nyfel.)

24. 2013 Jegyzõkönyv a gyanúsított kihallgatásáról (Nyfel.)

25. 2014 Határozat az õrizetbe vétel elrendelésérõl (Nyfel.)

26. 2015 Határozat az õrizetbe vétel megszüntetésérõl (Nyfel.)

27. 2016 Értesítés nyomozási cselekményrõl (Nyfel.)

28. 2018 Határozat házkutatás, motozás, lefoglalás elrendelésérõl (Nyfel.)

29. 2019 Határozat kirendelt védõ díjának megállapításáról (Nyfel.)

30. 2020 Határozat szakértõi díj megállapításáról (Nyfel.)

31. 2021 Egységes értesítés iratok ismertetésérõl (Nyfel.)

32. 2022 Idézés (Nyfel.)

33. 2023 Értesítés a felfüggesztett nyomozás folytatásának elrendelésérõl (Nyfel.)

34. 2025 Rendelvény az elõzetesen letartóztatott bv. intézeti befogadására és az elõzetes letartóztatás végre -
hajtására (Bv.)

35. 2026 Rendelvény az elõzetes letartóztatott IMEI befogadására
és elmeállapota hosszabb megfigyelésének végrehajtására (Bv.)

36. 2027 Határozat a nyomozás határidejének meghosszabbításáról (Nyfel.)

37. 2100 Adatlap ügyészségi szolgálati igazolvány kiállításához, kicseréléséhez (Szem.)

38. 2101 Adatlap katonai ügyészségi szolgálati igazolvány kiállításához, kicseréléséhez (Szem.)

39. 2102 Adatmódosítás (Szem.)

40. 2103 Határozat az elõvezetésrõl (Fk.)

41. 2104 Idézés büntetés-végrehajtási intézetben elõzetes letartóztatásban lévõ gyanúsított részére (Fk.)

42. 2105 Védõ értesítése (Fk.)

43. 2106 Jegyzõkönyv a vádemelés elhalasztásáról (Fk.)

44. 2107 Útlevél Osztály értesítése (Fk.)

45. 2108 Törvényes képviselõ értesítése (Fk.)

46. 2109 Pártfogó Felügyelõi vélemény kérése (Fk.)

47. 2110 Pártfogó Felügyelõi megkeresés (Fk.)

48. 2111 Jegyzõkönyv a megrovás foganatosításáról (Fk.)

49. 2112 Jegyzõkönyv az ügyészi kihallgatásról (Fk.)

50. 2113 Ügyészi rendelvény az elõzetesen letartóztatott javító-intézeti befogadására (Fk.)

51. 2114 Védõ idézése (Fk.)

52. 2300 SZEBEKK részére továbbítandó iratok felterjesztése (Szt.)

53. 2400 Mobil adathordozó igénylése

54. 2500 1. számú adatlap Adatközlés a büntetõeljárási cselekményekrõl (Nyfel.)

55. 2501 2. számú adatlap Adatközlés vádemelésrõl vagy vádemelés elhalasztásáról (Nyfel.)

56. 2502 3. számú adatlap Adatközlés ügyészi megrovás alkalmazásáról (Nyfel.)

57. 2503 9. számú adatlap Adatközlés kényszerintézkedés tárgyában hozott döntésekrõl (Nyfel.)

58. 2504 Pótlap (Nyfel.)
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Sorsz. Ny.sz. Cím*

59. 2505 Arcképmáskísérõ adatlap (Nyfel.)

60. 2506 Ujjnyomatlap (Nyfel.)

61. 2507 Adatközlõ lap a bûncselekmények helyszínén és a bûncselekmény elkövetésének nyomait hordozó
tárgyon rögzített ujj és tenyérnyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba vételére (Nyfel.)

* = a szöveg utáni jelölések a szakterületi tevékenységekre utaló rövidítések.

”

2. számú melléklet a 6/2009. (ÜK. 10.) fõov. körlevélhez

„2. számú melléklet a 2/2007. (ÜK. 2.) fõov. körlevélhez

Nyomdatechnikai úton készülõ formanyomtatványok jegyzéke

Sorszám R.sz. Cím*

1. 7 Személyügyi és továbbképzési ügyek lajstroma (Szem.)

2. 8 Gazdálkodási ügyek iktatókönyve (Gazd.)

3. 13 Költségjegyzék (Nyfel.)

4. 17 Elõadói iktatókönyv (Gazd.)

5. 18 Általános névmutató (Szt.)

6. 24 Tájékoztató (Szt.)

7. 32 Ellenõrzõ lap (Szem.)

8. 38 Keresõlap (Szem.)

9. 44 Napijegyzék (átadó-átvevõ könyv) (Szt.)

10. 47 Irattári csoportgyûjtõ személyügyi és továbbképzési ügyekben (Szem.)

11. 48 Igazgatási ügyek irattári csoportgyûjtõje (Ig.)

12. 49 Törvényességi felügyeleti iratboríték (Közig.)

13. 50 Polgári iratboríték (Magánjogi)

14. 51 Bûnügyi iratboríték (Nyfel.)

15. 52 Munkaügyi iratgyûjtõ (Szem.)

16. 53 Személyügyi és továbbképzési ügyek iratborítéka (Szem.)

17. 62 Tevékenységi napló (Szt.)

18. 115 Vádképviseleti (V) lap (Bfl.) (Kat.)

19. 116 Vádképviseleti pótlap (VP) lap (Bfl.) (Kat.)

20. 117 Vádképviseleti kiegészítõ (VK) lap (Kat.)

21. 133 Kézbesítõkönyv a helyi hatóságokhoz (Szt.)

22. 141 Szabadságnyilvántartó tasak (Szem.)

23. 215 Kézbesítési ív BV. Intézetnek (Nyfel.)

24. 233 Joggyakorlati kimutatás (Szem.)

25. 234 Regiszteres nyilvántartó (személyügyi) (Szem.)

26. 301 TÜK lajstrom (Ig.)

27. 305 Általános iktatókarton (Ig.)

28. 306 Kézbesítõ karton (Ig.)
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Sorszám R.sz. Cím*

29. 429 Iratjegyzék (Nyfel.)

30. 715/a. Külföldi tértivevény (Nyfel.)

31. 716 Személyi adatlap (Szem.)

32. 717 Jogi képviseleti ügy iratboríték (J.K.)

33. 2024 Tárgyalási jegyzék (Bfel.)

34. 2028 Bûnjelnyilvántartó könyv (Nyfel.) (P jelû – T jelû)

35. 2200 Jegyzék büntetõ másodfokú tárgyalásról/nyilvános ülésrõl (Bfel.)

36. 2201 Jegyzék harmadfokú nyilvános ülésrõl (Bfel.)

* = a szöveg utáni jelölések a szakterületi tevékenységekre utaló rövidítések.

”
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SZEMÉLYI HÍREK
Elismerés

Az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, a
legfõbb ügyész, a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara, a
Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Jogtudományi Bizottság, a Magyar Jogász Egylet és a
Magyar Közigazgatási Kar elnöke

dr. Szeder Gyulának a legfõbb ügyész tanácsadójának

a Deák Ferenc Emlékév alkalmából alapított jogász
szakmai elismerést,

a „Pro meritis de iuris peritia
In memorian Francisci Deak”

díjat adományozták.

Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Borsodi György Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõ-
ügyészségi osztályvezetõ ügyészt szolgálati helyén fõ-
ügyész-helyettessé;

dr. Süveges Györgyike Mária címzetes fellebbviteli fõ-
ügyészségi ügyész, Heves megyei fõügyészségi ügyészt
szolgálati helyén csoportvezetõ ügyésszé;

dr. Csiky-Mészáros István debreceni nyomozó ügyész-
ségi vezetõ-helyettes ügyészt szolgálati helyén vezetõ
ügyésszé;

dr. Éhn Dávid budapesti X. és XVII.,
dr. Kertész Ágnes budapesti VIII.,
dr. Nagy Katalin budapesti I. és XII.,
Soósné dr. Unger Hajnalka budapesti VI. és VII.,
dr. Szabó Petra budapesti XIV. és XVI.,
dr. Szirmai Renáta budapesti XX., XXI. és XXIII.,
dr. Tatai Lívia budapesti X. és XVII. kerületi ügyészségi

titkárokat budapesti kerületi ügyészséghez,
dr. Dénes Attila, dr. Mónok Andrea, dr. Nagy Károly,

dr. Szalay László kaposvári,
dr. Góth Kármen budapesti nyomozó ügyészségi,
dr. Kelemen Zsolt budapesti törvényességi felügyeleti

ügyészségi,
dr. Kiss Norbert Nándor székesfehérvári,
dr. Stoller Katalin gyõri városi ügyészségi titkárokat

szolgálati helyükön
ügyésszé;

dr. Nyers Péter fõhadnagy, szegedi katonai ügyészségi
titkárt szolgálati helyén
katonai ügyésszé;

dr. Tóth Attila soproni városi ügyészségi fogalmazót
szolgálati helyén
ügyészségi titkárrá.



Áthelyezés, kinevezés

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Bereznai István Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi
ügyészt a Debreceni Városi Ügyészséghez, egyidejûleg
kinevezte vezetõhelyettes ügyésszé.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Fejes Zoltánné fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ
ügyészt a Legfõbb Ügyészség Közigazgatási Jogi Fõosztá-
lyára legfõbb ügyészségi ügyészi munkakörbe;

dr. Costopulos Orestis budapesti X. és XVII.,
dr. Gyõri György budapesti VI. és VII.,
dr. Jakab Írisz Boglárka budapesti XI. és XXII.,
dr. Juhász Boglárka budapesti I. és XII.,
dr. Kovács Dorottya budapesti IV. és XV.,
dr. Marton Éva budapesti IX.,
dr. Reisz Mónika budapesti V. és XIII. kerületi ügyész-

ségi ügyészeket a Fõvárosi Fõügyészséghez,
dr. Képíró Tibor békéscsabai,
dr. Kovács Emese gyulai városi ügyészségi ügyészeket

a Békés Megyei Fõügyészséghez,
Nagyné dr. Vecsey Zsuzsa debreceni városi ügyészségi

ügyészt a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészséghez
fõügyészségi ügyészi munkakörbe,

dr. Szûcs Gyula vásárosnaményi városi ügyészségi
ügyészt a Budakörnyéki Ügyészséghez.

A Csongrád megyei fõügyész áthelyezte

dr. Hajnal Mihály szegedi városi ügyészségi titkárt a
Szegedi Nyomozó Ügyészséghez,

dr. Klement Beáta makói városi ügyészségi fogalmazót
a Hódmezõvásárhelyi Városi Ügyészséghez,

dr. Kovács Ditta Piroska hódmezõvásárhelyi városi
ügyészségi fogalmazót a Szegedi Városi Ügyészséghez.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Imolya Imre címzetes fellebbviteli fõügyészségi
ügyész, szegedi nyomozó ügyészségi vezetõ ügyésznek
2010. március 31. napjával,

dr. Bodó Balázs Hajdú-Bihar megyei fõügyészségi
ügyésznek 2010. február 28. napjával,

dr. Nagy Géza legfõbb ügyészségi ügyésznek 2009. ok-
tóber 12. napjával,

dr. Juhász Ádám szolnoki városi ügyészségi fogalmazó-
nak 2009. szeptember 30. napjával.

Halálozások

Dr. Tasnádi Endre legfõbb ügyészségi fõtanácsos, ny.
legfõbb ügyészségi osztályvezetõ ügyész életének 90. évé-
ben 2009. október 1. napján,

Szakáll Béláné ny. legfõbb ügyészségi fõelõadó életé-
nek 82. évében 2009. szeptember 6. napján elhunyt.

Az ügyészi szervezet mindkettõjüket saját halottjaként
temettette el.

Igazolványok érvénytelenítése

Dr. Márián Zoltán ny. debreceni nyomozó ügyészségi
vezetõ ügyész 010757, valamint

Demcsákné Szabó Elvira ny. szarvasi városi ügyészségi
irodavezetõ 100272 sorszámú szolgálati igazolványát a
Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igaz-
gatási Fõosztálya érvénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK

A legfõbb ügyész
tudományos pályázati felhívása

A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze Kozma Sándor
emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készí-
tésére.

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. Az ok-okozati összefüggés kérdése, az objektív fele-
lõsség kizárása és az elvárhatóság a közlekedési bûncse-
lekmények körében

2. Szerzõi vagy szerzõi joghoz kapcsolódó jogok meg-
sértése

3. A személyiségi jogok büntetõjogi oltalma
4. A pénzforgalom és a készpénz-helyettesítõ fizetési

eszközök védelmét szolgáló büntetõjogi tényállások elmé-
lete és gyakorlata

5. A fogyasztók és a versenytársak büntetõjogi védel-
me a Büntetõ Törvénykönyvben valamint a háttér jogsza-
bályokban és a védelem gyakorlati megvalósulása

6. A lobbitevékenység és a befolyással üzérkedés elha-
tárolása

7. Hálapénz, korrupció, illetve vagyon elleni bûncse-
lekmények a közegészségügyben

8. Valódi Reform vagy látszólagos változtatások?
A Büntetõ Törvénykönyvet módosító 2009. évi LXXX.
törvény büntetési rendszert érintõ rendelkezéseinek érté-
kelése.

9. A büntetõpolitika változásai a kábítószer bûnö-
zésben

10. A jogos védelem reformja a 2009. évi LXXX. tör-
vényben. A módosítás jogi és társadalmi hatásai

11. A hivatali és a közélet tisztasága elleni bûncselek-
mények megítélésének jogdogmatikai dilemmái

12. Az üzletszerûség, mint a bûncselekmény minõsítõ
körülménye

13. A megtévesztéssel megvalósuló gazdasági és va-
gyon elleni bûncselekmények elhatárolási kérdései

14. Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme

***

15. A Be. XXVI. fejezetében szabályozott külön eljá-
rás újraszabályozása által felvetett jogalkalmazási kér-
dések

16. A titkos információgyûjtés és a titkos adatszerzés.
Ezek eredményeinek felhasználása a büntetõeljárásban

17. Az eljárás egyszerûsítése és gyorsítása érdekében
az ügyész által, a büntetõeljárás során igénybe vehetõ jog-
intézmények alkalmazásának korlátai

18. Az óvadék jogintézménye alkalmazásának gyakor-
lati tapasztalatai

19. Az ügyész szerepe az eljárás gyorsításában

20. Az igazságszolgáltatás jóvátételi elemeinek érvé-
nyesülése a sértett eljárási jogosultságainak tükrében

21. Az ügyész szerepe és felelõssége a nyomozás irá-
nyításában, az eszközrendszer vizsgálata

22. A távoltartás jogintézménye, alkalmazásának ta-
pasztalatai az ügyészi ügyintézés során

23. Pótmagánvád a büntetõeljárásban; a nyomozás
megszüntetés (feljelentés elutasítás, vádemelés részbeni
mellõzése, stb.) megalapozottsága a pótmagánvád alapján
indult eljárás eredményének tükrében

24. A büntetõeljárás átadásának jövõje (elõnyök és hát-
rányok)

25. A bûnügyi nyilvántartási rendszer újraszabályozá-
sának eredményei. A nyilvántartási rendszer nyomozási,
ügyészi, bírósági és büntetés-végrehajtási szakban szol-
gáltatott adatainak koherenciája és egyéb jogalkalmazási
kérdései. Bûnözõi karrier és profil kialakításának és nyo-
mon követésének informatikai és jogi kérdései

26. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetõ-
jogi intézkedések nyilvántartási, ügyviteli és statisztikai
kérdései és a lehetséges megoldások

27. A személyi szabadságot érintõ kényszerintézkedé-
sek alkalmazásának aktuális problémái

28. A szakértõi bizonyítás szerepe a rendes, a rendkí-
vüli, a különleges, valamint a határozatok végrehajtásával
kapcsolatos eljárásban
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29. A harmadfokú eljárás szabályai és értelmezésük a
bírósági gyakorlatban. Betölti-e ez a jogintézmény a neki
szánt szerepet a jogorvoslati rendszerben?

30. A bizonyítékok szabad mérlegelésének korlátai. El-
kerülhetõek-e a téves elítélések?

***

31. Diverziós jogintézmények a fiatalkorúak elleni
büntetõeljárásban

32. Az agresszió, mint a kiskori deviancia egyik kedve-
zõtlen jelensége

33. A Btk. 195. §-a szerinti kiskorú veszélyeztetésének
jogalkalmazási problémái

34. A fiatalkorúak bûnözése és a média összefüggései

***

35. Az új európai börtönszabályok érvényesülése Ma-
gyarországon

36. A törvényesség és hatékonyság jogállami össze-
egyeztetése a büntetés-végrehajtásban

37. A büntetés-végrehajtási bíró szerepének, eljárásá-
nak változásai és benne az ügyész szerepének fontossága

38. A restoratív igazságszolgáltatás jövõje a büntetés-
végrehajtásban

39. A börtönpopuláció szociológiai és kriminálpszi-
chológiai összetételének hatása a büntetés-végrehajtási
intézetek mûködésére

40. A büntetések szigorításának hatása a büntetés-vég-
rehajtásra és az összhang kérdései a strasbourgi esetjoggal,
ajánlásokkal

41. A bv. törvényességi felügyeleti és jogvédelmi
ügyészi tevékenység többletfeladatai a jogalkotás és a
nemzetközi követelmények változása tükrében

42. A PPP konstrukciójú bv. intézetek mûködésének
visszásságai, az ügyészi törvényességi felügyeleti tapasz-
talatok

43. Az alternatív szankciók alkalmazását és végre-
hajtását meghatározó tényezõk és az érvényesülés szem-
pontjai

44. A jogsértõ külföldi állampolgárok szabadságkorlá-
tozásának idõszerû kérdései

45. Az egyes speciális fogvatartotti csoportok (nõk, fi-
atalkorúak, külföldiek, drogfüggõk stb.) helyzete a sza-
badságvesztés végrehajtása alatt

***

46. Katonai igazságszolgáltatás az Európai Unió és a
NATO tagállamaiban

47. Valóságos, vagy látszólagos alaki halmazat? A Btk.
348. §-a szerinti szolgálatban kötelességszegés és egyes
nem katonai bûncselekmények halmazati kérdései (külö-
nös tekintettel a vagyon elleni bûncselekményekre, a hiva-
tali bûncselekményekre és a vesztegetésre)

48. A korrupciós bûncselekmények nyomozásával
kapcsolatos nehézségek a büntetés-végrehajtási állomány
körében

49. A véleménynyilvánítás szabadságának büntetõjogi
korlátai a fegyveres és rendvédelmi szervezetekben

50. Bizonyítási nehézségek a rendõrök által elkövetett
katonai bûncselekmények vonatkozásában, különös tekin-
tettel a konkrét szolgálatok normatív szabályozottságának
hiányosságaira

***

51. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi
együttmûködés gyakorlata

52. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai
Közösségek Bírósága. Az eseti döntéseik hatása a magyar
jogalkalmazásra

53. Anyagi jogi jogharmonizációs törekvések az Euró-
pai Unióban, különös tekintettel a környezetvédelemre

54. Eljárásjogi jogharmonizációs törekvések az Euró-
pai Unióban, különös tekintettel a sértettek, (áldozatok)
jogaira

55. A közvetlen nemzetközi bûnügyi jogsegélyforga-
lom gyakorlati tapasztalatai

56. Az Eurojust igénybe vételének lehetõségei és ne-
hézségei az EU tagállamokkal való bûnügyi együttmûkö-
dés hazai gyakorlatában

***

BÜNTETÕJOGON KÍVÜLI TERÜLETEN

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2009. ok-
tóber 1-jén hatályba lépõ módosulásai

2. A környezetünkért való felelõsség érvényre juttatá-
sában való ügyészi közremûködés lehetõségei

3. A fogyasztóvédelem új szervezeti rendszere és az új-
raszabályozott fogyasztóvédelmi jog

4. A vétkességi alapú és az objektív felelõsség párhuza-
mos szabályozásából eredõ dilemmák a közlekedési sza-
bályszegések körében

5. A távoltartás jogintézménye, különös tekintettel a
büntetõjogon kívüli jogterületre

***

6. Az ügyész magánjogi szerepének összehasonlítása
az 1959. évi IV. törvényben, valamint az új Polgári Tör-
vénykönyvben

7. Az ügyész magánjogi szerepe az Európai Unió egyes
tagállamaiban

8. A társasházak törvényességi felügyeletének kérdései
9. A tömegmozgalmak jogi szabályozásának prob-

lémái
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10. Elektronikus dokumentumkezelõ rendszerrel
szemben támasztott informatikai, szakmai és jogi követel-
mények, ügyészségi alkalmazás esetén

11. A közérdek, mint az ügyészi perindítás feltétele
12. A sportszövetségek létrejöttének és nyilvántartásba

vételének problematikája a 2004. évi I. törvény tükrében,
figyelemmel a sportági szövetségekrõl szóló 1989. évi
9. tvr.-re, a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvényre és
2000. évi CXLV. törvényre

13. A társadalmi szervezetek és az alapítványok non-
profit és gazdálkodó tevékenységének viszonya, az elhatá-
rolás nehézségei és tapasztalatai a gyakorlat tükrében

14. Az ügyészi magatartás etikai kérdései a tárgyalóte-
remben és azon kívül

15. A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete Magyaror-
szágon az új évezred elején

***

16. Az ügyészségi jogkörben okozott kár
17. A polgári per bíróságának vizsgálati lehetõségei az

igényérvényesítés alapjául szolgáló büntetõügyek tekinte-
tében az ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése
iránti perekben. A bizonyítás egyes kérdései

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

19. A hivatala ellátása során jó hírnevének, becsületé-
nek, emberi méltóságának megsértése esetén az ügyész és
a bíró igényérvényesítési lehetõsége, ennek gyakorlata. A
jó hírnév védelme iránti személyhez fûzõdõ jog megsérté-
se esetén az igényérvényesítés lehetõségei az ügyészség és
a bíróság által

***

20. Verseny- és tömegsport rendezvények megtartásá-
val kapcsolatos problémák a katonai rendeltetésû, de ter-
mészetvédelmi oltalom alatt álló területeken

21. A cselekvõképesség korlátozása az Európai Unió-
ban

22. A közérdekû keresetindítás formái és az ügyész
magánjogi hatásköre az Európai Unió országaiban (össze-
hasonlító elemzés)

23. Az EU Tanács Eurojustról szóló 2009/426/IB hatá-
rozatának innovatív megoldásai a 2002/187/IB határozat-
hoz képest

***

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 postai úton fogadunk el a Leg-
fõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazga-
tási Fõosztálya címére (1372 Budapest, Pf. 438). Postára
adási határidõ: 2010. március 12.

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 pályázatot két -tûzött vagy bekötött-
példányban és mellékelni kell egy A/5-ös kis méretû lezárt
borítékban a pályázó nevét, címét, telefonszámát, beosztá-
sát, szolgálati helyét, illetõleg az oktatási intézmény meg-
nevezését 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.

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 (büntetõjogi, 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 2010. március 12. napján fennálló állapotot
kell figyelembe venni.

Az írásmûveket az adott területek kiemelkedõ szakem-
berei lektorálják. Értékelésük figyelembevételével Bíráló
Bizottság tesz javaslatot a pályadíjak odaítélésére.
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A Bírálóbizottság 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 2010. júniusában az Ügyész-
ség 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
Ügyészségének hivatalos honlapja (www.mklu.hu).

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

Pályázati felhívás
ügyészi állások betöltésére

1. A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze – az ügyész-
ségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl
szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának
(1) bekezdése és 16. §-ának (4) bekezdése alapján –

pályázatot hirdet

– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség Nyo-
mozás Felügyeleti és Vádelõkészítési Osztályára fõ-
ügyészségi osztályvezetõ ügyészi,

– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség Vád-
képviseleti és Büntetõbírósági Ügyek Osztályára fõ-
ügyészségi osztályvezetõ ügyészi,

– a Szegedi Nyomozó Ügyészségre 2010. január 1.
napjától betölthetõ vezetõ ügyészi,

– a Mátészalkai Városi Ügyészségre vezetõ ügyészi,
– a Mosonmagyaróvári Városi Ügyészségre 2010. már-

cius 22. napjától betölthetõ vezetõ ügyészi,
– a Debreceni Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági

ügyészi,

– a Nyíregyházi Városi Ügyészségre büntetõjogi szak-
ági ügyészi,

– a Bicskei Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Gyöngyösi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi,

– a Miskolci Városi Ügyészségre három büntetõjogi
szakági ügyészi,

– a Budapesti Törvényességi Felügyeleti Ügyészségre
közigazgatási jogi szakági ügyészi és

– budapesti kerületi ügyészségre – változó szolgálati
helyre – kettõ büntetõjogi szakági ügyészi
állás betöltésére.

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-ai állapítják meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség fõ-
ügyészségi osztályvezetõ ügyészi álláshelyeire határozat-
lan idõre kinevezett ügyészek pályázhatnak. A kinevezés
további feltétele, hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzet-
biztonsági ellenõrzésükhöz, rendelkezzenek legalább öt-
éves büntetõjogi szakági ügyészi és hároméves vezetõi
gyakorlattal.

A Szegedi Nyomozó Ügyészség vezetõ ügyészi álláshe-
lyére határozatlan idõre kinevezett ügyészek pályázhat-
nak. A kinevezés további feltétele, hogy a jelölt járuljon
hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. A pályázat elbírá-
lásakor elõnyben részesül az, aki büntetõjogi szakmai gya-
korlattal rendelkezik.

A Mátészalkai és a Mosonmagyaróvári Városi Ügyész-
ség vezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele,
hogy a jelöltek járuljanak hozzá nemzetbiztonsági ellenõr-
zésükhöz. Feltétel továbbá az is, hogy a pályázók legalább
ötéves büntetõjogi ügyészi gyakorlattal rendelkezzenek.
A pályázatok elbírálásakor a vezetõi tapasztalat elõnyt
jelent.

Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevé-
kenységet sem folytathat.

A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalom-
mal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltéte-
lektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre ne-
vezi ki.

Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonat-
koznak.

A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet, valamint a választójog
kivételével – az egyéb követelményeknek megfelelést iga-
zoló okiratok vagy azok hiteles másolatai.

A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilat-
kozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának
meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyil-
vántartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás
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teljes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a
pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomá-
sul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és
vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.

A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót ter-
heli, ha kinevezésére nem kerül sor.

A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak – az általa el-
látott munkaköröktõl függõen – egy olyan nyilatkozatot is
mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem
áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia
kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja
pártnak és politikai tevékenységet nem folytat.

A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellé-
kelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájáru-
lását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes ada-
tait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat ese-
tén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok
során való felhasználásához.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének
e) pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére
kötelezett. E törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja sze-
rint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kinevezé-
sét megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség-
gel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008. (ÜK. 4.)
LÜ utasításban foglaltak szerint – köteles eleget tenni.

Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi
alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, il-
letõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilván-
tartás tartalmaz.

A pályázat érvénytelen, ha
– elkésett,
– kellékhiányos,
– a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek

(a vagyonnyilatkozat-tétel kivételével) a benyújtásra elõírt
határidõ leteltekor nem felel meg.

A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi.
A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatoknak
– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészség és a

Miskolci Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre (3525 Mis-
kolc, Palóczy László u. 1.) 2009. november 13-án 13 óráig,

– a Szegedi Nyomozó Ügyészség álláshelye esetében a
Csongrád Megyei Fõügyészségre (6720 Szeged, Stefánia
sétány 10.) 2009. november 13-án 13 óráig,

– a Mátészalkai és a Nyíregyházi Városi Ügyészség ál-
láshelyei esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõ-
ügyészségre (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.) 2009. no-
vember 10-én 13 óráig,

– a Mosonmagyaróvári Városi Ügyészség álláshelye
esetében a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészségre

(9021 Gyõr, Szent István u. 6.) 2009. november 30-án
13 óráig,

– a Debreceni Városi Ügyészség álláshelye esetében a
Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre (4025 Debrecen, Szé-
chenyi u. 9.) 2009. november 20-án 13 óráig,

– a Bicskei Városi Ügyészség álláshelye esetében a
Fejér Megyei Fõügyészségre (8000 Székesfehérvár,
Dózsa Gy. u. 1.) 2009. november 10-én 13 óráig,

– a Gyöngyösi Városi Ügyészség álláshelye esetében a
Heves Megyei Fõügyészségre (3300 Eger, Barkóczy u. 1.)
2009. november 30-án 13 óráig és

– a budapesti kerületi ügyészségek és a Budapesti Tör-
vényességi Felügyeleti Ügyészség álláshelyei esetében
a Fõvárosi Fõügyészségre (1054 Budapest, Akadémia
u. 13.) 2009. november 10-én 13 óráig
kell beérkezniük.

A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati ha-
táridõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

2. A Magyar Köztársaság legfõbb ügyésze – az ügyész-
ségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl
szóló 1994. évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. §-ának
(1) bekezdése alapján –

pályázatot hirdet

– a Debreceni Katonai Ügyészségre kettõ fõ részére
büntetõjogi szakági ügyészi állás betöltésére.

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-a állapítja meg. A kinevezés különös feltétele
a hivatásos katonai szolgálatra való alkalmasság.

A meghirdetett állást az a pályázó nyerheti el, aki a kine-
vezés általános és különös feltételeinek a benyújtására elõ-
írt határidõ leteltekor megfelel.

Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevé-
kenységet sem folytathat.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének
c) pontja értelmében az ügyész vagyonnyilatkozat tételére
kötelezett. E törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja sze-
rint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének kinevezé-
sét megelõzõen – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség-
gel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008. (ÜK. 4.)
LÜ utasításban foglaltak szerint – köteles eleget tenni.

A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalom-
mal – az Üsztv. 14. §-ának (4) bekezdésében írt feltéte-
lektõl függõen – három évre vagy határozatlan idõre ne-
vezi ki.

Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonat-
koznak.
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A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat,
szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt
képesítési és – a büntetlen elõélet, valamint a választójog
kivételével – az egyéb követelményeknek megfelelést iga-
zoló okiratok vagy azok hiteles másolatai.

A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilat-
kozatot is mellékelnie kell, melyben választójogának meg-
létére hivatkozik, továbbá hozzájárul a bûnügyi nyilván-
tartást vezetõ szerv megkereséséhez és a nyilvántartás tel-
jes körére vonatkozó adatszolgáltatáshoz, valamint a pá-
lyaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul
veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és
vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.

A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót ter-
heli, ha kinevezésre nem kerül sor.

Az ügyészségi alkalmazottak a személyi nyilvántartás-
ban meglévõ adatokra és okiratokra hivatkozhatnak.

A nem ügyészségi alkalmazott pályázatához mellékelni
kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását,
melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tar-
talmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén

visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során
való felhasználásához.

A beérkezõ pályázatokat a Katonai Fõügyészség Ügyé-
szi Tanácsa, valamint a Debreceni Katonai Ügyészség ve-
zetõje véleményezi.

A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatokat a Katonai Fõügyészség Személyügyi és
Információs Önálló Osztályára (1363 Budapest, Pf. 10) le-
het benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: 2009.
november 25.

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

Legfõbb Ügyészség
Személyügyi, Továbbképzési

és Igazgatási Fõosztály

Katonai Fõügyészség
Személyügyi és Információs Önálló Osztály
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc–dr. Ligeti Katalin
szerkesztésében

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû kötetet

Az európai integrációs folyamatnak a tagállami büntetõjogokra gyakorolt hatása régóta foglalkoztatja a büntetõjog
tudományát. Az integrációnak az elmúlt évtizedben a büntetõügyek területén bekövetkezett felgyorsulásával az európai
jog és a büntetõjog összefüggésének tudományos problémája átalakult az európai büntetõjog alkalmazásának gyakor-
lati, jogalkotási és jogalkalmazási kérdésévé. Az európai büntetõjog jelenleg is dinamikusan fejlõdõ jogterület, kontúr-
jai és a tartalma folyamatosan változik. Éppen ezért maga az európai büntetõjog fogalma is sokrétû, magában foglalja a
tagállamok büntetõ anyagi és eljárási jogának harmonizációját, valamint a tagállamok közötti büntetõügyekben folyta-
tott nemzetközi együttmûködés fejlesztését. Az európai büntetõjog ezért a hagyományos büntetõjogi szemlélettel és fo-
galmakkal nem mindig ragadható meg, megértése új szemléletet kíván. A kézikönyv célja, hogy segítse ennek az új
szemléletnek a kialakulását és a hazai szakmai közönség tájékozódását az európai büntetõjogban.
Az európai büntetõjognak jelenleg négy területe van, amelyet a könyv vonatkozó részei mutatnak be: az uniós tagállamok
közötti bûnügyi együttmûködés (1. rész), a szupranacionális punitív szankciók (2. rész), a tagállamok büntetõ anyagi és el-
járásjogi rendelkezéseinek harmonizációja (3. rész), valamint az európai alapjogvédelem rendszere (5. rész).
A könyv tehát a magyar szakmai közönségnek kívánja az európai büntetõjog fejlõdését és céljait bemutatni, az európai
büntetõjog szabályozási területeit és az uniós normákat a magyar jogba átültetõ rendelkezéseket felvázolni. Olyan alap-
vetõ ismereteket tartalmaz, amelyek mind a büntetõjoggal foglalkozó jogalkalmazók, mind pedig a jogi oktatás számára
elengedhetetlenek a 21. század büntetõ jogfejlõdésének követéséhez.

A kötet 884 oldal terjedelmû, ára 8820 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Az európai büntetõjog kézikönyve

címû, 884 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 8820 forint áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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