


    c)  szervezeti kapcsolódásai 
       
         Hozzárendelt részjogkörű költségvetési egységek felsorolása, amelyek az 
         előirányzataik felett részjogkört gyakorolnak: 
 
 -  Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség 
        1055 Budapest, V. Markó u. 27. 
     -  Pécsi Fellebbviteli Főügyészség 
        7621 Pécs, Rákóczi u. 50.  
     -  Szegedi Fellebbviteli Főügyészség 
        6720 Szeged, Vörösmarty u. 5. 
 -  Győri Fellebbviteli Főügyészség 
    9021 Győr, Domb u. 14. 
 -  Debreceni Fellebbviteli Főügyészség 
    4024 Debrecen, Antall József u. 4. 
 -  Fővárosi Főügyészség 
    1054 Budapest, Akadémia u. 13. 
 -  Baranya Megyei Főügyészség 
    7623 Pécs, Jókai u. 26. 
 -  Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 
    6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7. 
 -  Békés Megyei Főügyészség 
    5700 Gyula, Városház u. 6-8 
 -  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség 
    3525 Miskolc, Dózsa György u. 5-7. 
 -  Csongrád Megyei Főügyészség 
    6720 Szeged, Széchenyi tér 4. 
     - Fejér Megyei Főügyészség 
   8000 Székesfehérvár, Dózsa György u. 1.  
 - Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség  
   9021 Győr, Szent István u. 6. 
 - Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség 
   4025 Debrecen, Széchenyi u. 9. 
 - Heves Megyei Főügyészség 
   3300 Eger, Barkóczy u. 1. 
 - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 
   5000 Szolnok, Jókai u. 10. 
 - Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség 
   2800 Tatabánya, Népház u. 6. 
 - Nógrád Megyei Főügyészség 
   2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2. 
            

 
 
 



 
   - Pest Megyei Főügyészség 
   1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/a 

- Somogy Megyei Főügyészség 
   7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. u. 3.  
 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség 
   4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4. 
 - Tolna Megyei Főügyészség 
   7100 Szekszárd, Béla király tér 3. 
     - Vas Megyei Főügyészség 
    9700 Szombathely, Szily J. u. 7. 
 - Veszprém Megyei Főügyészség 
   8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 4. 
 - Zala Megyei Főügyészség 
   8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 2. 
 - Központi Nyomozó Főügyészség 
   1066 Budapest, Zichy Jenő u. 14. 
     -  Országos Kriminológiai Intézet 
   1122 Budapest, Maros u. 6/a 
     - Legfőbb Ügyészség Központi Igazgatás 
   1055 Budapest, Markó u. 16. 
 
   d)   tevékenységi köre: 
       - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok, címe, száma: 
     1. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló – többször módosított – 
         1949. évi XX. tv. 
 2. A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló – többször módosított –  
         1972. évi V. tv. 
     3. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló    
          – többször módosított – 1994. évi LXXX. tv. 
 

 - szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok    
       megjelölése 
 

 75152-6   Ügyészségek tevékenysége 
  
 73201-1   Humán és társadalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés  

               Az ügyészség tudományos kutató és képzési szerve – az Országos 
Kriminológiai Intézet – által végzett tevékenység 

 
 55141-4   Üdültetés 
                 Az ügyészségi alkalmazottak üdültetésével kapcsolatos tevékenység 
                                                          
 

  



 
    - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok: 

 
          = Informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó, a rendszerek folyamatos és      
     biztonságos üzemeltetésének, valamint a rendszer és adatvédelem 
                      biztonsági követelményeinek megteremtésével összefüggő többletkiadásai 
   
                   = Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség épület rekonstrukciós  
      feladatainak megkezdése 
   
  =  A Nagykanizsai, a Kiskunhalasi, a Bicskei Városi Ügyészségek elhelyezését 
       biztosító épület rekonstrukciók,   
               
  = A bíróságokkal közösen használt épületek akadálymentesítésével   
     kapcsolatok feladatok II. ütemének beindítása 

 
-  a felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység   
    
A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló – többször módosított – 1972. évi 
V. tv. 1-4 §-aiban meghatározott feladatok.  
 
-  belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység:  
 

Az Országos Kriminológiai Intézet által végzett bűnözés kutatása, a    
kriminológia, a kriminalisztika és a büntetőjog-tudomány elméletének és 
gyakorlatának fejlesztése, a kutatási eredmények hasznosítása a szakmai alap 
és továbbképzésben, (Kriminológiai Kutató Központ). 
Az ügyészi szervezet képzési rendszerének korszerűsítése és hatékonyabbá 
tétele, illetve az ügyészségi fogalmazók és az ügyészségi titkárok ügyészi 
hivatásra való magas színvonalú felkészítése érdekében Magyar Ügyészképző 
Központ létesítése és működtetése. 

 
- felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: -  
- részvétel gazdasági társaságban: - 

 
 
 
 
 

 
 
                       
 
 

e) 2009. évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján (millió Ft) 



 
 - Kiadási előirányzat                                        29.262,5 
 - Saját bevételi előirányzat                            76,0 
 - Átvett pénzeszköz előirányzata                                            -                    
 - Támogatási előirányzat                      29.186,5 
 - Engedélyezett létszámkeret 2009. évre                                                4.049 fő 
 - 2009. január 1-én betöltött létszám:                                                     3.843 fő 
 

- fontosabb beszerzések, beruházások, felújítások 
 

    beszerzések 
 - A feladatellátáshoz szükséges joganyag biztosítása 
 - Nyomtatvány beszerzés 
 - Irodatechnikai eszközök beszerzése 
- Informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzése 
- Épület üzemeltetési szolgáltatások (elektromos és gázenergia 
   beszerzés, élőerős őrzés-védelem, telefonszolgáltatás, stb.) 
   beszerzése 

 

    beruházások 
A beruházás megvalósításának helye A beruházási keret terhére elvégzendő 

munka megnevezése 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei       
  Főügyészség 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Főügyészség épület rekonstrukciója, 
épület bővítése 

- Budapesti IV. és XV. ker. Ügyészség A kerületi ügyészség elhelyezését 
szolgáló épület rekonstrukciója 

- Nagykanizsai Városi Ügyészség 
 A Nagykanizsai Városi Ügyészség 
elhelyezésére szolgáló épület 
rekonstrukciója 

- Kiskunhalasi Városi Ügyészség 
A Kiskunhalasi Városi Ügyészség 
elhelyezését biztosító épület 
rekonstrukciója 

- Ügyészségek 

Informatikai eszközök beszerzése, az 
informatikai hálózat szinten tartásához és 
fejlesztéséhez szükséges hardver és 
szoftver eszközök, valamint a vásárolt 
alkalmazói szoftverek követése 

- Zala Megyei Főügyészség Zala Megyei Főügyészség és Városi 
Ügyészség rekonstrukciója 

- Bicskei Városi Ügyészség 
 
Az ügyészségi épület rekonstrukciója 
 
 
 

                



felújítások 
 
Felújítási munka megvalósításának  
                      helye           Elvégzendő munka megnevezése 

- Bajai Városi Ügyészség 
 
Az ügyészség épület irodáinak felújítása 
 

   
f) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók  

 megnevezése, köre 
 
  55141-1 Üdültetés 
                                     - férőhelyek száma (db)                             57 
                                     - üdültetési napok száma (db)              4.013 

 
 

g.) a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség hatékonyságmutatók  
      megnevezése, köre; 

    
   Büntetőjogi szakterület 

- váderedményesség alakulása, 
- eljárást gyorsító jogintézmények (bíróság elé állítás, lemondás a tárgyalásról,                

tárgyalás mellőzése) alkalmazásának alakulása, 
- ügyészségi nyomozások határidejének alakulása, 
- ügyészségi ügyintézési határidők alakulása. 

 
Törvényességi felügyeleti és magánjogi tevékenység: 
- vizsgálatok számának alakulása, 
- ügyészi intézkedések (óvások, felszólalások, figyelmeztetések, jelzések)    
  számának alakulása 
- bíróság előtt kifejtett ügyészi tevékenység alakulása. 

 
h.) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest [ a g.) pont alapján] 

 
  Büntetőjogi szakterület 
   

Váderedményesség alakulása:
A váderedményesség alakulása az elmúlt években hasonló értékeket mutatott: 
2005-ben 96,7%, 2006-ban 96,8%, 2007-ben 96,7 %, 2008-ban pedig 96,5 %. 
Célunk továbbra is ennek az aránynak a megtartása. 

 
Eljárást gyorsító jogintézmények: 
Ebben az évben is azt várjuk, hogy az ügyészségek nagyobb számban 
alkalmazzák azokat a jogintézményeket, amelyeknek célja a büntetőeljárások 
gyorsítása. E jogintézmények alkalmazásának természetesen előfeltétele, hogy 
az ügyek erre alkalmasak legyenek. 

 



 Ügyészségi nyomozások: 
Az elrendelt ügyészségi nyomozások száma nőtt az előző évihez képest, 
de nem érte el a két évvel korábbi mennyiséget (2006-ban 4.273, 2007-ben 
3.955, 2008-ban 4.093 nyomozás elrendelésére került sor.) Az ügyészségi 
nyomozások befejezésének száma – az előző évihez képest – 7,3%-kal nőtt. 
(2006-ban 4.741, 2007-ben 4.889, 2008-ban pedig 5.246 nyomozás 
befejezésére került sor.) Célunk is itt is a nyomozások időszerűségének további 
javítása, de e helyütt is meg kell jegyezni, hogy ez nagymértékben függ az 
adott ügy bonyolultságától, munkaigényességétől. 

 
Az ügyészségi ügyintézési határidők: 
Az ügyészségi ügyintézési határidők az elmúlt években lényegében hasonlóan 
alakultak. Az ügyek döntő hányadát az ügyészségek 30 napon belül intézték el. 
2008-ban a vádemelési javaslattal érkezett ügyek 83,1 %-át, a megszüntetési 
javaslattal érkezett ügyek 87 %-át dolgozták fel 30 napon belül. Nem romlott a 
60 napon túl elintézett ügyek aránya sem, ez 2007-ben is és 2008-ban is 0,1% 
volt. Célunk továbbra is az, hogy az ügyintézési határidők tovább javuljanak. 

 
Törvényességi felügyeleti és magánjogi szakterület: 

 
E szakterületen fő célunk továbbra is a kiegyensúlyozottan meghatározott 
ügyészi létszám által elvégezhető feladat ellátása, vagyis a korábbi évekhez 
hasonló teljesítmények biztosítása. 

 
A vizsgálatok száma 4.742-ről 5.205-re, 9,8%-kal nőtt. 

 
Egyes kiemelt ügyészi intézkedések számának alakulása: 
Az óvások, felszólalások és jelzések száma csökkent. (Óvások: 2007. év 6.085, 
2008. év 5.045; felszólalások: 2007. év: 5.042, 2008. év: 4.859; jelzések: 2007. 
év: 3.896, 2008. év: 3.499) 

 
A figyelmeztetések száma minimális mértékben emelkedett az előző évihez 
képest (2007. év: 50, 2008. év: 52) 

 
A törvényességi kérelmek száma 4.320-ról 3.332-re, 22,9%-kal csökkent.     
A törvényességi kérelmek alapján tett érdemi ügyészi intézkedések száma 
4.069 volt, 19%-kal kevesebb a 2007. évinél. 
A polgári bíróság – ideértve a cégbíróság – előtt kifejtett ügyészi tevékenység 
lényeges elemeinek (kereset, fizetési meghagyás kibocsátására tett indítvány, 
cégtörvényességi eljárás kezdeményezése, végrehajtási kifogás, egyéb eljárás 
kezdeményezések és perújítási indítványok) együttes száma a 2008. évben 
kismértékű csökkenést mutatott (2007. év: 3.138, 2008. év: 3.099). 
 
 

 



   A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezeti kezelésű előirányzatai  
2009. évi költségvetési alapokmánya 

 
1. Fejezet száma, megnevezése 
 
 VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 
 
2. Fejezeti kezelésű előirányzat 
                                              
 
    2/1/a Államháztartási egyedi azonosítója, megnevezése: 
 
  247490 EU tagságból eredő feladatok 
 
    2/1/b Cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím besorolása: 
 
  03030000 EU tagságból eredő feladatok 
 
    2/1/c Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak: Legfőbb ügyész 
 

 2/1/d Az előirányzat finanszírozás módja: Támogatás 
  

    2/1/e Az előirányzatból történő finanszírozás módja: 
 
  Az Eurojust munkájában való magyar ügyészi részvételről szóló 
  2/2004. (ÜK.2) LÜ utasítás alapján 
 
    2/1/f  Lebonyolító szerv, szervezeti egység: 
 
  l.) Legfőbb Ügyészség Nemzetközi Képviseleti Önálló Osztálya 

                2.) Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási  
                         Főosztálya 
 
                   3.) Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatósága 
  
    2/1/g 2009. évi előirányzat:   24,0 millió forint 
 
    2/1/h 2009. évi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: –  
 
    2/1/i Előző években keletkezett maradvány összege: 52,0 ezer forint 
 
    2/1/j Maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: 52,0 ezer   
                    forint 
 
 



    2/1/k Feladatok, programok részletezése: 
 
  Részvétel az Eurojust munkájában 
 
    2/1/l A feladatot, programot meghatározó jogszabály: 
 
 -  A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló – többször módosított –   

 1972. évi V. tv. 
 

 - Magyarországnak az Európai Unió intézményeiben való 
 részvételéről, valamint a tagállamként való működés szervezeti és 
 személyi feltételei megteremtésének további feladatairól szóló 
 2025/2004. (II.5.) Korm. határozat 

             
  -  Az EU Tanácsának az Eurojust felállításáról szóló 2002/187/IB   

  határozata  
 
    2/1/m Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése 
 

 Az előirányzatok tervezésére, jóváhagyására történő előterjesztésére 
 javaslatot tesznek a 2/1/f pont szerinti szervezeti egységek. 
 Az előirányzatok jóváhagyására a legfőbb ügyész jogosult. 
 

    2/1/n Kedvezményezettek köre 
 
  A legfőbb ügyész által Hágába tartós külszolgálatra kihelyezett, az  
               Eurojust munkájában nemzeti tagként résztvevő ügyész 
 
    2/1/o A feladat, program végrehajtásával megvalósuló cél: 
 

 Az Eurojust-ban a Magyar Köztársaság nemzeti tagként történő 
 képviselete.  
 

2/2/a      Államháztartási egyedi azonosítója, megnevezése: 
            
           272190 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 

 
2/2/b      Cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím besorolása: 
  
 03040000 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 
 
2/2/c Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak: 
   
   Legfőbb Ügyész 
 
2/2/d    Az előirányzat finanszírozása: Támogatás 



 
2/2/e  Az előirányzatból történő finanszírozás módja: 

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi     
CII. törvény 69.§-a alapján.  

  A 2/2/m. pontban leírottak szerint 
 
2/2/f  Lebonyolító szerv, szervezeti egység 
 

1. Legfőbb Ügyészség Jogi Képviseleti Önálló Osztály 
2. Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatósága 

  
   2/2/g  2008. évi előirányzat: 30,0 millió forint 
 

2/2/h 2008. évi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség:  
    - 
2/2/i Előző években keletkezett maradvány összege:      - 
 
2/2/j Maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg:   - 
 
2/2/k Feladatok, programok részletezése: 
 
 Az ügyészséget marasztaló jogerős bírósági ítéletekből eredő  

                    fizetési kötelezettség teljesítése 
 
2/2/l A feladatot, programot meghatározó jogszabály: 
  
 A Magyar Köztársaság Ügyészségéről szóló – többször  

                    módosított-  1972. évi V. tv. 
 
2/2/m Javaslattételi, döntési mechanizmus ismertetése: 
 

 A Legfőbb Ügyészség Jogi Képviseleti Önálló Osztálya az  
ügyészséget marasztaló bírósági ítéletek indokolásának 
ismeretében javaslatot tesz a legfőbb ügyésznek a rendelkezésre 
álló jogorvoslat igénybevételéről, vagy annak mellőzéséről. 
A fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a Jogi Képviseleti 
Önálló Osztály intézkedik a Legfőbb Ügyészség Gazdasági 
Főigazgatósága felé. A pénzügyi lebonyolítást a Gazdasági 
Főigazgatóság végzi. 
 

2/2/n Kedvezményezettek köre: 
   
 Jogerős bírósági ítéletben megjelölt kedvezményezettek. 
 
 



2/2/o A feladat, program végrehajtásával megvalósuló cél: 
 
 Jogerős bírósági ítélet alapján az ügyészséget marasztaló 

kártérítések és kapcsolódó késedelmi kamatok megfizetése. 
 
 

2/3/a  Államháztartási egyedi azonosítója, megnevezése: 
 
  264267 Fejezeti egyensúlyi tartalék 
 
2/3/b  Cím, alcím, jogcímcsoport, jogcím besorolása 
 
  03050000 Fejezeti egyensúlyi tartalék 
 
2/3/c  Előirányzat felett rendelkezésre jogosultak megnevezése: 
 
  Legfőbb ügyész 
   
2/3/d  Előirányzat finanszírozási módja: támogatás 
 
2/3/e  Az előirányzatból történő finanszírozás 
 
  A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008.évi            

 CII. törvény (KvTv) 50. § (1) bekezdésében meghatározott célokra, 
      az ott megjelölt feltételek betartásával vehető igénybe. 

 
2/3/f  A lebonyolító szerv, szervezeti egység 
 
  A KvTv. 50.§.(1) bekezdésében meghatározott jogcímekre a 

 Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatósága. 
 
2/3/g  2009. évi előirányzat: 82,7 millió forint 
 
2/3/h  2009. évi előirányzatot terhelő előző években vállalt kötelezettség: – 
 
2/3i  Előző években keletkezett maradvány összege: - 
 
2/3/j  Maradványból kötelezettségvállalással terhelt összeg: – 
 
2/3/k  Feladatok, programok részletezése 
 
       A 2009. évi beruházási tervben megjelölt feladatok végrehajtása, 

      ügyészségi épület beruházások és a működőképesség 
      fenntartásához szükséges infrastruktúra és eszközök beszerzése. 

  
 



  
2/3/l  Feladatot, programot meghatározó jogszabály 
  

  A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi 
 CII. tv  

 
2/3/m Javaslattételi döntési mechanizmus: 
 

Az éves intézményi beruházási tervjavaslatot a gazdasági 
főigazgató terjeszti elő, a döntés meghozatala a legfőbb ügyész 
hatásköre. 
 A jóváhagyott éves beruházási terv alapján a lebonyolítás 
szabályszerű előkészítése, és annak végrehajtása a gazdasági 
főigazgató hatáskörébe tartozik. A kapcsolódó kötelezettség 
vállalások az ügyészség Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megfelelően történnek. 

 
2/3/n  Kedvezményezettek köre: 
 
  A Magyar Köztársaság Ügyészségének dolgozói és szervezeti 

 egységei 
 
2/3/o A feladat, program végrehajtásával megvalósuló cél, eredmény 
 
  Az ügyészség szakmai feladatainak ellátásához szükséges 

     elhelyezési körülmények és működési feltételek biztosítása 
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