
 

A Nemzetközi és Európai Ügyek Főosztálya vezetőjének  

 

6/2019. (IX. 30.) főov. körlevele 

 

a nemzetközi kapcsolattartáshoz szükséges nyelvi kompetenciák felméréséről 

 

 

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 9. §-ának (3) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az ügyészség nemzetközi szerepvállalásának 

elősegítése érdekében – a következő körlevelet adom ki: 

 

1. Az ügyészség – különösen az Ütv. 2. §-a (1) bekezdésének k) és l) pontjában foglalt – 

feladatainak hatékony ellátásához létrehozom az ügyészségi alkalmazottak élő nyelvtudásáról 

vezetett dinamikus nyelvtudás-katasztert.  

 

2. A Legfőbb Ügyészség önálló szervezeti egységének vezetője, a fellebbviteli főügyész, a 

főügyész, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója (a továbbiakban együtt: vezető) az 1. 

melléklet szerinti táblázatban adatot szolgáltat azokról az ügyészségi alkalmazottakról, akik  

a) – nyelvvizsgától függetlenül – bármely nyelvből megbízható, élő nyelvtudással 

rendelkeznek, és  

b) vállalják, hogy a nemzetközi kapcsolatokban (konferencián, szemináriumon, előadáson, 

képzésen, szakmai egyeztetésen stb.) 

ba) passzívan (pl. konferencián hallgatóságként) vagy  

bb) aktívan (pl. konferencián előadóként vagy hozzászóló közreműködőként)  

részt vegyenek.  

 

3. A vezető a 2. melléklet szerinti táblázatban adatot szolgáltat azokról az ügyészségi 

alkalmazottakról, akik  

a) a 2. pont szerinti nyelvismereti kritériumnak nem felelnek meg, de legalább alapszinten 

beszélnek az angol, a német, a francia és az orosz nyelv kivételével más idegen nyelven, 

különösen 

aa) a környező országok nyelvén,  

ab) az Európai Unió más hivatalos nyelvén vagy 

ac) valamely egzotikus nyelven (pl. kínai, arab), és  

b) alkalmanként vállalnak külföldi delegáció útbaigazításával, fogadásával járó kisebb 

protokolláris jellegű feladatokat. 

 

4. A vezető a 2. és 3. pont szerinti adatszolgáltatáshoz – a 7. pont rendelkezésére is 

figyelemmel – beszerzi az ügyészségi alkalmazott nyilatkozatát. A vezető az 1. melléklet 

szerinti táblázatot a nyilatkozatra vonatkozó jelzéssel is elláthatja. 

 

5. A vezető és a Legfőbb Ügyészség vezető beosztású ügyészségi alkalmazottja a 

nyelvtudásáról a 2. és a 3. pont szerinti nyilatkozatot nem tesz. 

 

6. A vezető az 1. és 2. melléklet szerinti táblázatokat minden naptári év augusztus 15-ig 

kizárólag elektronikus úton megküldi a Legfőbb Ügyészség Nemzetközi és Európai Ügyek 

Főosztályára.  
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7. A 2. és 3. pont szerinti nyilatkozattétel önkéntes. A 2. és 3. pont szerinti adatokat kizárólag 

az érintett személy hozzájárulásával lehet kezelni. A hozzájárulást a nyilatkozattétellel 

egyidejűleg írásban kell megadni. A nyilatkozatok nyilvántartásáról és megőrzéséről a vezető 

gondoskodik.  

 

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

 

9. A 6. pont szerinti táblázatokat a körlevél alkalmazását követő első alkalommal 2019. 

október 31-ig kell megküldeni. 

 

 

 

Dr. Miskolczi Barna s. k., 

mb. főosztályvezető ügyész 

 

 

1. melléklet a 6/2019. (IX. 30.) főov. körlevélhez 

 

 

Név, beosztás, 

szolgálati hely 

Nyelv(ek) Az élő 

nyelvtudás 

(aktív/ 

passzív)* 

Specializáció 

(gyakorolt, kutatott 

szakterület vagy 

különös érdeklődési 

kör stb.) ** 

Vezető 

jelzése *** 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

*Az aktív élő nyelvtudás magában foglalja a passzív tudást is, ilyenkor elegendő az aktív 

nyelvtudást feltüntetni. 

** A részvételről szóló döntést segíti. 

*** A vezető esetleges jelzése a nyilatkozóval vagy a nyilatkozattal kapcsolatos bármely, 

általa fontosnak tartott körülményről. 

 

 

2. melléklet a 6/2019. (IX. 30.) főov. körlevélhez 

 

Név, beosztás, szolgálati hely Nyelv(ek) 

 

 

 

 

 

 

 


