
 

 

A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály vezetőjének  

 

3/2020. (VI. 30.) főov. körlevele 

az ügyészségi szolgálati igazolványok és a nyugalmazott ügyészi 
igazolványok kiállításával, kezelésével kapcsolatos eljárásról szóló 

1/2013. (V. 31.) főov. körlevél módosításáról 

 

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

foglalt felhatalmazás alapján a következő körlevelet adom ki: 

1. Az ügyészségi szolgálati igazolványok és a nyugalmazott ügyészi 

igazolványok kiállításával, kezelésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2013. 

(V. 31.) főov. körlevél (a továbbiakban: Igkörl.) 1. melléklete helyébe az  
1. melléklet lép. 

2. Az Igkörl. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

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

 

 

 

 

Dr. Almási Eszter s. k., 

főosztályvezető ügyész 

 

 

1. melléklet a 3/2020. (VI. 30.) főov. körlevélhez 

„1. melléklet az 1/2013. (V. 31.) főov. körlevélhez 

Járási és járási szintű ügyészségen, valamint főügyészségen szolgálatot 

teljesítő ügyészségi alkalmazottak szolgálati igazolványainak 
elkészítéséhez használható beosztások 

 Járási és járási szintű 
ügyészség 

   Főügyészség 

      
   Ügyész   
      
 vezető ügyész    főügyész 
 vezetőhelyettes ügyész    főügyészhelyettes 
     főügyészségi osztályvezető ügyész 
 csoportvezető ügyész    főügyészségi csoportvezető ügyész 
 ügyész    főügyészségi ügyész 
  katonai ügyész    főügyészségi katonai ügyész 
      
   Alügyész, fogalmazó   
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 alügyész    főügyészségi alügyész 
 ügyészségi fogalmazó    ügyészségi fogalmazó 
      

 Ügyészségi megbízott, tisztviselő, írnok 
  
     főügyészségi osztályvezető 
     főügyészségi osztályvezető-

helyettes 
     főügyészségi csoportvezető 
 irodavezető    főügyészségi irodavezető 
 ügyészségi megbízott    főügyészségi ügyészségi megbízott 
 tisztviselő    főügyészségi tisztviselő 
 írnok    főügyészségi írnok 
      

 Fizikai alkalmazott (pl.) 
  
 gépjárművezető    főügyészségi gépjárművezető 
 kézbesítő    főügyészségi kézbesítő” 

 
 

2. melléklet a 3/2020. (VI. 30.) főov. körlevélhez 

 

„3. melléklet az 1/2013. (V. 31.) főov. körlevélhez  

 

A Legfőbb Ügyészségen szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak 

szolgálati igazolványainak elkészítéséhez használható beosztások 

   Ügyész 
    
   legfőbb ügyész 
   büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes 
   közjogi legfőbb ügyész helyettes 
   főosztályvezető ügyész 
   főosztályvezető-helyettes ügyész 
   legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész 
   legfőbb ügyészségi osztályvezető-helyettes ügyész 
   legfőbb ügyészségi csoportvezető ügyész 
   legfőbb ügyészségi ügyész 
   legfőbb ügyészségi katonai ügyész 
    
   Alügyész, fogalmazó 
    
   legfőbb ügyészségi alügyész 
   ügyészségi fogalmazó 
    
 
   Ügyészségi megbízott, tisztviselő, írnok 
    
   gazdasági főigazgató 
   pénzügyi igazgató 
 beszerzési igazgató 

   műszaki igazgató 
   főosztályvezető-helyettes 
   legfőbb ügyészségi osztályvezető 
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   legfőbb ügyészségi csoportvezető 
   legfőbb ügyészségi irodavezető 
   legfőbb ügyészségi ügyészségi megbízott 
   legfőbb ügyészségi tisztviselő 
   legfőbb ügyészségi írnok 
    
   Fizikai alkalmazott (pl.) 
    
   legfőbb ügyészségi gépjárművezető 
   legfőbb ügyészségi kézbesítő” 

 

 


