
 
 

Az Informatikai Főosztály vezetőjének 

 

2/2020. (V. 31.) főov. körlevele 

 

formanyomtatványok bevezetéséről, módosításáról és megszüntetéséről, valamint az 

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

főov. körlevél módosításáról 

 

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

egyes formanyomtatványok bevezetésének és módosításának rendjéről szóló 1/2016. (I. 7.) LÜ 

utasítás 1. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő körlevelet adom 

ki: 

 

1. Az 1. melléklet szerinti „Szabadságnyilvántartó tasak” elnevezésű formanyomtatványt 

bevezetem.  

 

2. Az ügyészi szervezetben használatos egyes formanyomtatványokról szóló 2/2007. (ÜK. 2.) 

főov. körlevél (a továbbiakban: Fny.) 1. számú mellékletében 

 

a) az 54. sorszám alatti „1. számú adatlap Adatközlés a büntetőeljárási cselekményekről” 

elnevezésű formanyomtatványt a 2. melléklet szerinti „1. adatlap Adatközlés a büntetőeljárási 

cselekményekről”, 

b) az 55. sorszám alatti „2. számú adatlap Adatközlés vádemelésről, vádmódosításról vagy 

vádemelés elhalasztásáról” elnevezésű formanyomtatványt a 3. melléklet szerinti „2. adatlap 

Adatközlés vádemelésről, a vád módosításáról vagy a feltételes ügyészi felfüggesztésről” 

elnevezésű és tartalmú formanyomtatványra módosítom. 

 

3. Az Fny. 

a) 1. számú mellékletében a 37. sorszám alatti „Adatlap ügyészségi szolgálati igazolvány 

kiállításához, kicseréléséhez”, a 38. sorszám alatti „Adatlap katonai ügyészségi szolgálati 

igazolvány kiállításához, kicseréléséhez” és a 39. sorszám alatti „Adatmódosítás” elnevezésű 

formanyomtatványokat visszavonom, 

b) a 2. számú mellékletében a 43. sorszám alatti „Szabadság-nyilvántartó tasak” elnevezésű 

formanyomtatványt visszavonom azzal, hogy elrendelem a meglévő raktári készlet 

felhasználását. 

 

4. Az Fny. 2. számú melléklete a következő sorral egészül ki:  

 

[Sorszám R. sz. Cím] 

„47. 4004 Szabadságnyilvántartó tasak” 

 

5. Az Fny. 1. számú mellékletében 

a) az 54. sorszám alatt az „1. számú adatlap Adatközlés a büntetőeljárási cselekményekről” 

szövegrész helyébe az „1. adatlap Adatközlés a büntetőeljárási cselekményekről” szöveg, 

b) az 55. sorszám alatt a „2. számú adatlap Adatközlés vádemelésről, vádmódosításról vagy 

vádemelés elhalasztásáról” szövegrész helyébe a „2. adatlap Adatközlés vádemelésről, a vád 

módosításáról vagy a feltételes ügyészi felfüggesztésről” szöveg 

lép. 
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6. A mellékleteket az ügyészségi intranet tartalmazza.  

 

7. Az Fny. 

 a) 1. számú mellékletének 37., 38. és 39., 

 b) 2. számú mellékletének 43. 

sorát visszavonom.  

 

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

 

 

 

 

dr. Nagy Tibor s. k., 

főosztályvezető ügyész 


