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JOGSZABÁLYOK
2007. évi CLXXXIII.

törvény
a büntetõeljárásról szóló

1998. évi XIX. törvény és más törvények
módosításáról*

1. § A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
IX. Fejezetének V. címe helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„V. Cím

BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS
ADATSZERZÉS

Általános szabályok

200. § (1) Az ügyész és a nyomozó hatóság bírói enge-
dély alapján az elkövetõ kilétének, tartózkodási helyének
megállapítása, elfogása, valamint bizonyítási eszköz fel-
derítése érdekében a nyomozás elrendelésétõl a nyomozás
iratainak ismertetéséig az érintett tudta nélkül

a) a magánlakásban történteket technikai eszközzel
megfigyelheti és rögzítheti,

b) levelet, egyéb postai küldeményt, valamint telefon-
vezetéken vagy más hírközlési rendszer útján továbbított
közlés tartalmát megismerheti, és azt technikai eszközzel
rögzítheti,

c) a számítástechnikai rendszer útján továbbított és tá-
rolt adatokat megismerheti és felhasználhatja (a továb-
biakban: titkos adatszerzés).

(2) Az ügyész és a nyomozó hatóság a nyomozás elren-
delését követõen a bírói engedélyhez kötött titkos adat-
szerzést e törvény alapján végzi.

(3) E cím rendelkezései nem érintik a nyomozás elren-
delését megelõzõen a bírói, illetõleg az igazságügyért fele-
lõs miniszter engedélyéhez kötött titkos információgyûj-
tést; e tevékenységet a külön törvényekben meghatározot-
tak szerint az erre feljogosított szervezetek a rájuk irány-
adó szabályok szerint végzik.

(4) Ha a nyomozás elrendelését megelõzõen külön tör-
vény alapján a bíró, illetõleg az igazságügyért felelõs mi-
niszter által engedélyezett titkos információgyûjtés végre-
hajtása során az ügyben a nyomozást elrendelik, a titkos
információgyûjtést a továbbiakban csak e törvény szerint
mint titkos adatszerzést lehet folytatni.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában magánla-
kásnak minõsül a lakás, a lakás céljára használt egyéb he-
lyiség, tárgy, a lakáshoz tartozó nem lakás céljára szolgáló
helyiség, az ezekhez tartozó bekerített hely, továbbá a
nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül
minden más helyiség vagy terület.

* A törvényt az Országgyûlés a 2007. december 17-i ülésnapján fogadta el.

201. § (1) Titkos adatszerzésnek
a) öt évig terjedõ vagy ennél súlyosabb szabadságvesz-

téssel büntetendõ szándékos bûncselekmény,
b) üzletszerûen vagy bûnszövetségben elkövetett, há-

rom évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ bûncse-
lekmény,

c) az emberkereskedelem, a tiltott pornográf felvétellel
visszaélés, a kitartottság, a kerítés, az embercsempészés, a
hivatali visszaélés és a bûnpártolás három évig terjedõ sza-
badságvesztéssel fenyegetett alakzata,

d) szolgálati titoksértés bûncselekménye,
e) az a)–d) pontban meghatározott bûncselekmény kí-

sérlete, valamint – ha az elõkészületet a törvény büntetni
rendeli – elõkészülete
esetében van helye.

(2) Ha a nyomozást az ügyész végzi, titkos adatszerzés-
nek az (1) bekezdésben felsorolt bûncselekményeken kí-
vül az alábbi esetekben van helye:

a) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet él-
vezõ személy, a nemzetközi jogon alapuló mentességet él-
vezõ személy sérelmére elkövetett hivatalos személy elle-
ni erõszak, továbbá a nemzetközileg védett személy elleni
erõszakkal fenyegetés,

b) a bíró, az ügyész, a bírósági és ügyészségi titkár, fo-
galmazó és ügyintézõ, az ügyészségi nyomozó, az önálló
és a megyei bírósági végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a
közjegyzõ és a közjegyzõhelyettes, a rendõrség hivatásos
állományú tagja sérelmére elkövetett hivatalos személy el-
leni erõszak, valamint a felsoroltak, továbbá a Vám- és
Pénzügyõrség hivatásos állományú tagja vonatkozásában
elkövetett, három évig terjedõ szabadságvesztéssel bünte-
tendõ közélet tisztasága elleni bûncselekmények,

c) a b) pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett
vesztegetés feljelentésének elmulasztása és a befolyással
üzérkedés,

d) a 29. § f) pontjában meghatározott igazságszolgálta-
tás elleni bûncselekmények, kivéve a hatóság félreveze-
tését,

e) a külföldi hivatalos személy ellen elkövetett bûncse-
lekmények, valamint a nemzetközi közélet tisztasága ellen
elkövetett bûncselekmények,

f) a katonai büntetõeljárásra tartozó, az a)–e) pontban
felsorolt bûncselekmények.

202. § (1) Titkos adatszerzést elsõsorban a gyanúsítot-
tal, illetve azzal a személlyel szemben lehet alkalmazni,
aki a bûncselekmény elkövetésével a nyomozás addigi
adatai alapján gyanúsítható.

(2) Titkos adatszerzés mással szemben akkor alkalmaz-
ható, ha az (1) bekezdésben megjelölt személlyel való bû-
nös kapcsolattartásra adat merült fel, vagy ilyen kapcsolat
megalapozottan feltehetõ. A titkos adatszerzésnek nem
akadálya, ha az kívülálló személyt elkerülhetetlenül érint.
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(3) Az ügyben védõként eljáró ügyvéd magánlakásában
és irodájában, illetõleg az ügyvéd birtokában lévõ telefon-
vezetékre vagy más hírközlési rendszerre, az ügyvéd leve-
lezésére, ideértve a számítástechnikai rendszer útján törté-
nõ levelezést is, akkor végezhetõ titkos adatszerzés, ha az
ügyvéddel szemben a terhelt ellen folyamatban lévõ
üggyel összefüggõ bûncselekmény megalapozott gyanúja
merült fel.

(4) A rendõrségi fogdában, illetõleg a büntetés-végre-
hajtási intézetben levõ ügyvédi beszélõ helyiségben akkor
végezhetõ titkos adatszerzés, ha az ügyvéddel szemben a
terhelt ellen folyamatban lévõ üggyel összefüggõ bûncse-
lekmény megalapozott gyanúja merült fel.

(5) A (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni
arra is, aki a 81. § (1) bekezdésének a) pontja alapján tanú-
ként nem hallgatható ki, illetõleg aki a 82. § (1) bekezdése
alapján a tanúvallomást megtagadhatja.

(6) Titkos adatszerzésnek a 201. §-ban és az (1)–(5) be-
kezdésben meghatározott esetekben is csak akkor van he-
lye, ha megalapozottan feltehetõ, hogy más módon a bizo-
nyíték beszerzése kilátástalan, vagy aránytalanul nagy ne-
hézséggel járna, és a titkos adatszerzéssel a bizonyíték be-
szerzése valószínûsíthetõ.

Bírói engedély

203. § (1) A titkos adatszerzés engedélyezésérõl a bíró-
ság az ügyész indítványára e Fejezet VI. Címe szerinti el-
járásban határoz.

(2) Az indítványnak tartalmaznia kell
a) a nyomozást végzõ ügyészi szerv vagy nyomozó ha-

tóság megnevezését, a nyomozás elrendelésének idõpont-
ját, az ügy számát,

b) a titkos adatszerzés tervezett alkalmazásának helyét,
telefonlehallgatás esetén a kapcsolási számot is,

c) a titkos adatszerzés tervezett alkalmazásával érintett
nevét, illetõleg az azonosításra alkalmas adatot, valamint a
titkos adatszerzés vele szemben alkalmazni kívánt eszkö-
zének, illetõleg módszerének megnevezését,

d) az alkalmazás tervezett tartamának kezdõ és befeje-
zõ idõpontját, naptári napban és órában meghatározva,

e) az alkalmazás 201. és 202. §-ban meghatározott fel-
tételeinek a meglétére vonatkozó részletes leírást, így kü-
lönösen az alapul szolgáló bûncselekmény megnevezését
és a bûncselekmény gyanújára okot adó adatokat, a titkos
adatszerzés elkerülhetetlen alkalmazását indokoló körül-
ményeket, az alkalmazás célját és annak valószínûsítését,
hogy a bizonyíték a titkos adatszerzés során alkalmazott
eszközzel, illetõleg módszerrel beszerezhetõ,

f) halaszthatatlan elrendelés [(6) bekezdés] esetén an-
nak okát és idõpontját.

(3) Az indítványhoz csatolni kell az indítványban fog-
laltakat megalapozó iratokat. Az alkalmazás meghosszab-
bítására vonatkozó indítvány elõterjesztésével egyidejûleg
be kell mutatni a korábbi engedélyezés óta keletkezett ira-
tokat is.

(4) A bíróság az indítvány elõterjesztésétõl számított
hetvenkét órán belül határoz. Ha a bíróság az indítványnak
helyt ad vagy részben ad helyt, meghatározza, hogy kivel
szemben, a titkos adatszerzés mely eszköze, illetõleg mód-
szere mettõl meddig alkalmazható.

(5) A titkos adatszerzés legfeljebb kilencven napra en-
gedélyezhetõ, ez ismételt indítványra egy alkalommal leg-
feljebb kilencven nappal meghosszabbítható. Ha a bíróság
az indítványnak helyt ad, és az engedélyezés idején a titkos
adatszerzés indítvány szerinti kezdõ idõpontja már elmúlt,
az alkalmazás kezdõ idõpontja az engedélyezés napja.

(6) Ha az engedélyezés olyan késedelemmel járna,
amely a titkos adatszerzés sikerét veszélyeztetné, az
ügyész legfeljebb hetvenkét óra idõtartamra elrendelheti a
titkos adatszerzést (halaszthatatlan elrendelés). Ez esetben
az elrendeléssel egyidejûleg az engedélyezés iránti indít-
ványt is elõ kell terjeszteni. Ha a bíróság az indítványt el-
utasította, változatlan ténybeli alapon újabb halaszthatat-
lan elrendelésnek nincs helye.

A titkos adatszerzés végrehajtása

204. § (1) A titkos adatszerzést a külön törvényben meg-
határozott szervezet hajtja végre. Ha az ügyészségi nyo-
mozás során elrendelt titkos adatszerzés tárgya a nemzet-
biztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által el-
követett bûncselekmény, az ügyész titkos adatszerzés el-
végzésére az érintett nemzetbiztonsági szolgálatot is fel-
kérheti.

(2) A hírközlési szolgáltatást, a postai küldemények, il-
letõleg a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok
továbbítását, feldolgozását, kezelését végzõ szervezetek
kötelesek a titkos adatszerzés végrehajtását biztosítani és a
titkos adatszerzésre jogosult hatóságokkal együttmûködni.
A hírközlési szolgáltatást, valamint a postai küldemények
továbbítását végzõ szervezetek kötelezettségeirõl és az
együttmûködés részletes szabályairól külön jogszabály
rendelkezik.

(3) A titkos adatszerzést az ügyész, illetõleg a nyomozó
hatóság vezetõje haladéktalanul megszünteti, ha

a) halaszthatatlan elrendelés esetén a bíróság az indít-
ványt elutasította,

b) az engedélyben meghatározott célját elérte,
c) az engedélyben megállapított idõtartam eltelt,
d) a nyomozást megszüntették,
e) nyilvánvaló, hogy a további alkalmazástól sem vár-

ható eredmény.
(4) A titkos adatszerzés befejezését követõ nyolc napon

belül a titkos adatszerzést folytatott ügyész, illetõleg nyo-
mozó hatóság megsemmisíti a titkos adatszerzés célja
szempontjából érdektelen, rögzített adatot és az ügyben
nem érintett személy rögzített adatait, kivéve azokat az
adatokat, amelyek felhasználását a 206. § (4)–(5) bekezdé-
se lehetõvé teszi. A (3) bekezdés a) pontja esetében az ad-
dig rögzített adatokat haladéktalanul meg kell semmisí-
teni.

1. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 3



(5) A titkos adatszerzés végrehajtásáról jelentést
(168. §) kell készíteni, amely részletesen tartalmazza a tit-
kos adatszerzés lefolyását, így különösen azt, hogy annak
során milyen eszközt, illetõleg módszert, meddig és hol al-
kalmaztak, a titkos adatszerzés – a fedett nyomozó (178. §)
kivételével – mely természetes vagy jogi személyt, illetõ-
leg jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetet érin-
tett, a titkos adatszerzés során milyen – a (4) bekezdés
alapján meg nem semmisített – adatot, milyen módon, mi-
lyen forrásból hol és mikor szereztek meg. A jelentést úgy
kell elkészíteni, hogy abból a bíróság engedélyezõ végzé-
sében foglaltak megtartása megállapítható legyen. A jelen-
tésben ki kell térni arra is, hogy a titkos adatszerzés el-
érte-e a célját, és ha nem, akkor annak milyen akadálya
volt. A jelentést a titkos adatszerzést folytatott ügyészi
szerv, illetõleg nyomozó hatóság vezetõje írja alá.

A titkos adatszerzés eredményének megismerése

205. § (1) A titkos adatszerzés során keletkezett és rög-
zített adatok megóvásáról az ügyész, illetõleg a titkos adat-
szerzést folytatott nyomozó hatóság az államtitokról és a
szolgálati titokról szóló törvényben szabályozottak szerint
gondoskodik.

(2) A titkos adatszerzés tényét, valamint az azzal be-
szerzett és rögzített adatot a titkos adatszerzés végrehajtá-
sa során, illetõleg azt követõen mindaddig, amíg a titkos
adatszerzésrõl szóló jelentést az ügyész nem csatolta az
iratokhoz, az engedélyezõ bíró, az ügyész és a nyomozó
hatóság, valamint az ügyész és a nyomozó hatóság hivatali
felettese (szolgálati elöljárója) ismerheti meg. A titkos
adatszerzés engedélyezésével kapcsolatos bírósági irato-
kat az engedélyezõ bíró ügyelosztást végzõ vezetõje, vala-
mint a 207. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási
vezetõje is megismerheti.

(3) A titkos adatszerzést engedélyezõ bíró megkeresésé-
re a titkos adatszerzés során a megkeresés idõpontjáig be-
szerzett adatokat az ügyész köteles bemutatni. Ha a bíró
megállapítja, hogy az engedély kereteit túllépték, a titkos
adatszerzést megszünteti, más törvénysértés esetén a titkos
adatszerzést megszüntetheti. E végzés ellen fellebbezés-
nek nincs helye.

(4) A külön törvény alapján a nyomozást megelõzõen
végzett titkos információgyûjtés [200. § (3) bek.] eredmé-
nyét – annak a büntetõeljárásban történõ felhasználásáig –
a külön törvényekben meghatározottak ismerhetik meg.

(5) Az ügyész a titkos adatszerzés tényérõl – annak be-
fejezését követõen – értesíti a bírói engedélyben érintettet,
ha az érintett ellen nem indult büntetõeljárás, és az értesí-
tés a büntetõeljárás sikerét nem veszélyezteti.

A titkos adatszerzés eredményének felhasználása

206. § (1) Ha az ügyész a titkos adatszerzés eredményét
a büntetõeljárásban bizonyítékként kívánja felhasználni, a
titkos adatszerzés engedélyezése iránti indítványt, a bíró-
ság határozatát és a titkos adatszerzés végrehajtásáról ké-
szített jelentést csatolja a nyomozás irataihoz. Ha az iratok

csatolása a nyomozás iratainak megismerése (193. §) után
történt, a gyanúsítottat és a védõt errõl értesíteni kell, és le-
hetõséget kell adni a csatolt iratok megismerésére.

(2) A titkos adatszerzés végrehajtásáról készített jelen-
tés a nyomozás irataihoz történõ csatolást követõen az ok-
iratra (116. §) vonatkozó szabályok szerint használható fel
bizonyítékként.

(3) A titkos adatszerzés eredménye annak a bûncselek-
ménynek a bizonyítására, és azzal szemben használható
fel, amely miatt és akivel szemben a titkos adatszerzést a
bíróság engedélyezte.

(4) Akivel szemben a titkos adatszerzést a bíróság enge-
délyezte, a titkos adatszerzés eredménye olyan bûncselek-
mény bizonyítására is felhasználható, amelyet az enge-
délyben nem jelöltek meg, feltéve, hogy a titkos adatszer-
zés e törvényben meghatározott feltételei (201. §) ez utób-
bi bûncselekmény tekintetében is fennállnak.

(5) Annak a bûncselekménynek a bizonyítására, amely
miatt a titkos adatszerzést a bíróság engedélyezte, a titkos
adatszerzés eredménye minden elkövetõvel szemben fel-
használható.

(6) Bizonyítékként nem lehet felhasználni a titkos adat-
szerzés eredményét, ha a titkos adatszerzést a 204. §
(3) bekezdésének a) vagy e) pontja, illetõleg a 205. §
(3) bekezdése alapján szüntették meg, vagy a titkos adat-
szerzés érintettje – anélkül, hogy azt a bíróság engedélyez-
te volna – az ügyben eljáró védõ, illetõleg olyan személy,
aki tanúként nem hallgatható ki, vagy a vallomástételt a
82. § (1) bekezdése alapján megtagadhatja.

A titkos információgyûjtés eredményének felhasználása

206/A. § (1) A bûnüldözési célból folytatott bírói enge-
délyhez kötött titkos információgyûjtés eredménye a bün-
tetõeljárásban akkor használható fel, ha

a) a titkos adatszerzés engedélyezésének e törvényben
meghatározott feltételei (201. §) a bizonyítani kívánt bûn-
cselekmény tekintetében fennállnak,

b) a büntetõeljárásban felhasználni kívánt információ
megszerzését követõen a titkos információgyûjtést végzõ
szerv a feljelentési kötelezettségének haladéktalanul ele-
get tett.

(2) Akivel szemben a bíróság bûnüldözési célból titkos
információgyûjtést engedélyezett, az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek fennállása esetén a titkos infor-
mációgyûjtés eredménye olyan bûncselekmény bizonyítá-
sára is felhasználható, amelyet az engedélyben nem jelöl-
tek meg, feltéve, hogy a titkos adatszerzés e törvényben
meghatározott feltételei ez utóbbi bûncselekmény tekinte-
tében is fennállnak.

(3) Annak a bûncselekménynek a bizonyítására, amely
miatt a titkos információgyûjtést a bíróság engedélyezte,
az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása
esetén a titkos információgyûjtés eredménye minden elkö-
vetõvel szemben felhasználható.

(4) A nem bûnüldözési célból folytatott bírói, illetõleg
az igazságügyért felelõs miniszter engedélyéhez kötött tit-
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kos információgyûjtés eredménye a büntetõeljárásban ak-
kor használható fel, ha

a) a titkos adatszerzés engedélyezésének e törvényben
meghatározott feltételei (201. §) a bizonyítani kívánt bûn-
cselekmény tekintetében fennállnak,

b) a büntetõeljárásban felhasználni kívánt információ
megszerzését követõen a titkos információgyûjtést végzõ
szerv a feljelentési kötelezettségének haladéktalanul ele-
get tett.

(5) A nem bûnüldözési célból folytatott titkos informá-
ciógyûjtés eredménye a (4) bekezdésben meghatározott
feltételek fennállása esetén is kizárólag az engedélyben
megjelölt személy bûncselekményének bizonyítására
használható fel.

(6) A bírói, illetõleg az igazságügyért felelõs miniszter
engedélyéhez kötött titkos információgyûjtés eredményé-
nek a büntetõeljárásban bizonyítási eszközként történõ fel-
használását az (1)–(5) bekezdésben meghatározott feltéte-
lek fennállása esetén a nyomozás elrendelését követõen az
ügyész indítványozhatja. Az indítványról a nyomozási bí-
ró határoz.

(7) A bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtés
tényét a megyei (fõvárosi) bíróság elnöke igazolja. Az iga-
zolás tartalmazza a bíróság megjelölését, az engedéllyel
érintett ügy számát és tárgyát, az érintett személy nevét, a
titkos információgyûjtés engedélyezésére irányuló elõter-
jesztés, illetõleg az engedély kereteit.”

2. § A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972.
évi V. törvény 9/A. §-ának helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„9/A. § (1) Az ügyészségi nyomozás [az 5. § (2) bekez-
désének e) pontja, a 7. § (2) bekezdésének f) pontja] során
bûncselekmény elkövetésének felderítése, megszakítása,
az elkövetõ kilétének megállapítása, az elkövetõ elfogása,
tartózkodási helyének megállapítása, továbbá a bizonyíté-
kok megszerzése céljából az ügyész, illetve megbízása
alapján az ügyészségi nyomozó – az e törvényben foglalt
eltérésekkel – bírói engedélyhez nem kötött titkos infor-
mációgyûjtést végezhet a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) VII. fejezetében
meghatározott szabályok szerint. Ahol az Rtv. a titkos in-
formációgyûjtés körében a rendõrség számára állapít meg
jogokat, ott az ügyészségi nyomozást végzõ ügyészi szer-
vet kell érteni.

(2) Ha az Rtv. a bírói engedélyhez nem kötött titkos in-
formációgyûjtés keretében végzett cselekményhez az
ügyész engedélyét (hozzájárulását, jóváhagyását) írja elõ,
az engedélyezés jogkörét a felettes ügyész gyakorolja.

(3) Az ügyészségi nyomozás során a bírói engedélyhez
nem kötött titkos információgyûjtés elvégzésére a felettes
ügyész – a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével – bár-
mely titkos információgyûjtés végzésére jogosult szervet
utasíthatja. A katonai ügyészségi nyomozás során a kato-
nai ügyész a bírói engedélyhez nem kötött titkos informá-

ciógyûjtés elvégzésére az illetékes nemzetbiztonsági szol-
gálatot is megkeresheti.

(4) Ha a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állo-
mányú tagja által elkövetett bûncselekmény nyomozása
során az ügyész titkos információgyûjtést kezd, e tényrõl
tájékoztatja azon szolgálat fõigazgatóját, amelynek állo-
mányába az említett személy tartozik. A titkos információ-
gyûjtés elvégzésére ilyen esetben az ügyész az érintett
nemzetbiztonsági szolgálatot is felkérheti.

(5) A titkos információgyûjtés eszközei, módszerei al-
kalmazásának részletes szabályait a legfõbb ügyész álla-
pítja meg.

(6) Az ügyészségi nyomozás során a bírói engedélyhez
kötött titkos adatszerzésre a büntetõeljárásról szóló tör-
vény rendelkezései az irányadóak.”

3. § A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi
XIX. törvény 31. §-ának (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A felhatalmazott szervek az (1) bekezdésben felso-
rolt titkos információgyûjtésre szolgáló eszközöket és
módszereket (a továbbiakban: különleges eszközök) az ott
meghatározottak szerint alkalmazhatják a bûncselekmény
gyanúja miatt körözött személy felkutatására, továbbá

a) az (1) bekezdésben nem említett, üzletszerûen vagy
bûnszövetségben elkövetett, három évig terjedõ szabad-
ságvesztéssel büntetendõ bûncselekmény,

b) az (1) bekezdésben vagy az a) pontban meghatáro-
zott bûncselekmény kísérlete, illetve – ha az elõkészületet
a törvény büntetni rendeli – elõkészülete
esetén.”

4. § Ez a törvény 2008. január 1-jén lép hatályba.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
59/2007. (XII. 23.) IRM

rendelete
az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi

statisztikáról

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §
(2) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
legfõbb ügyésszel egyetértésben a következõket rende-
lem el:
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1. §

E rendelet hatálya a büntetõeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 36. §-a alapján folyta-
tott nyomozási, nyomozás-felügyeleti, valamint vádelõké-
szítési tevékenységgel összefüggõ statisztikai feladatok
végrehajtására terjed ki.

2. §

(1) Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi sta-
tisztikai rendszerben kell gyûjteni és feldolgozni a felje-
lentés elutasításáról, illetve a büntetõeljárás megindításá-
tól (nyomozás elrendelése) a nyomozás felfüggesztéséig, a
nyomozás megszüntetéséig vagy a vádemelésig a nyomo-
zó hatósági és ügyészségi bûnügyi statisztikai adatokat.

(2) A bûnügyi statisztikai adatokat folyamatosan kell
gyûjteni és feldolgozni.

(3) A statisztikai adatszolgáltatási lapot a nyomozó ha-
tóság eljáró tagja, ügyészségi nyomozások esetében a nyo-
mozó ügyész, illetve az ügyészségi nyomozó (a továbbiak-
ban együtt: ügyész) köteles kitölteni.

3. §

Az egységes bûnügyi statisztika a Be. 63. §-ának (4) be-
kezdése alapján kiterjed a bûnözés alakulására bûncselek-
ményenként és terheltenként, valamint a nyomozások tör-
vényességi kérdéseire.

4. §

(1) A statisztikai adatokat bûncselekményenként és ter-
heltenként elkülönítve, adatszolgáltatási lapon kell gyûj-
teni.

(2) A bûncselekményi kategóriák megállapításánál és
elnevezésénél a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi
IV. törvény (Btk.) szerinti tényállásokat kell alapul venni.

5. §

(1) Közhiteles
a) az a papír alapú adatszolgáltatási lap, amelyet a nyo-

mozó hatóság eljáró tagja, illetve az eljáró ügyész az alá-
írásával, valamint az adott szerv bélyegzõjével ellátott,
vagy

b) az az elektronikus úton továbbított adatszolgáltatási
lap, amelyet a nyomozó hatóság eljáró tagja, illetve az eljá-
ró ügyész külön jogszabályban meghatározott fokozott
biztonságú elektronikus aláírással hitelesített.

(2) A bûnügyi statisztikai adatok gyûjtése, feldolgozása
és továbbítása országosan egységes számítógépes prog-
rammal és a kitöltéshez szükséges iránymutatás alapján,
elektronikus úton történik.

6. §

(1) A statisztikai adatok gyûjtését, feldolgozását és
szükség szerinti elemzését az ügyészség, a Rendõrség, a
Vám- és Pénzügyõrség (a továbbiakban: adatszolgáltatók)
végzi.

(2) A statisztikai adatok országos feldolgozását és elem-
zését az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, vala-
mint a Legfõbb Ügyészség végzi.

7. §

(1) Ha a nyomozást a Rendõrség végzi, és
a) nyomozás megszüntetésére [Be. 190. § (2)] vagy fel-

függesztésére [Be. 189. § (1)] kerül sor, az errõl szóló hatá-
rozat ügyészségnek történõ megküldésekor a kitöltött sta-
tisztikai adatlapokat a nyomozást végzõ szerv székhelye
szerint illetékes megyei rendõr-fõkapitányságnak küldi
meg,

b) az a) pont szerinti intézkedésre nem kerül sor, vala-
mint az a) pont szerinti esetben, ha az ügyészség felügye-
letet gyakorol a Rendõrség által önállóan végzett nyomo-
zás felett, a Rendõrség a kitöltött statisztikai adatlapokat a
nyomozás befejezését követõen az ügy irataival együtt
megküldi az ügyészségnek.

(2) Ha a nyomozást a Vám- és Pénzügyõrség végzi, és
a) a nyomozás megszüntetésére [Be. 190. § (2)] vagy

felfüggesztésére [Be. 189. § (1)] kerül sor, az errõl szóló
határozat ügyészségnek történõ megküldésekor a kitöltött
statisztikai adatlapokat az eljáró nyomozó hatóság székhe-
lye szerint illetékes megyei rendõr-fõkapitányságnak kül-
di meg,

b) az a) pont szerinti intézkedésre nem kerül sor, vala-
mint az a) pont szerinti esetben, ha az ügyészség felügye-
letet gyakorol a Vám- és Pénzügyõrség által önállóan vég-
zett nyomozás felett, a kitöltött statisztikai adatlapokat a
nyomozás befejezését követõen az ügy irataival együtt
megküldi az ügyészségnek.

(3) Ha a nyomozást az ügyész végzi, a büntetõeljárás
megindításától (nyomozás elrendelésétõl) õ tölti ki a sta-
tisztikai adatlapot. A kitöltött statisztikai adatlapot a nyo-
mozás megszüntetésekor vagy vádemeléskor megküldi az
ügyészség székhelye szerint illetékes megyei rend-
õr-fõkapitányságnak.

(4) Az ügyész a nyomozás-felügyeleti és vádelõkészí-
tési tevékenysége keretében – a 2. § (3) bekezdésnek meg-
felelõen – folytatja az adatok szolgáltatását, ellenõrzését
és hitelesítését.
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(5) A nyomozás felügyeletét ellátó ügyész – ideértve azt
az esetet is, amikor a nyomozást az ügyész végzi – az adat-
lapokba folytatólagosan bejegyzi a felügyeleti körébe esõ
intézkedéseket, valamint ellenõrzi az addig történt kitöltés
helyességét, szükség esetén azokat az iratok alapján he-
lyesbíti.

(6) Az ügyész a büntetõeljárás vádemelési szakaszának
lezárását követõen az adatlapokat az ügy irataival együtt
megküldi a székhelye szerint illetékes megyei rend-
õr-fõkapitányságnak. Ha a nyomozást a Vám- és Pénzügy-
õrség végezte, az ügyészség a nyomozó hatóság székhelye
szerint illetékes megyei rendõr-fõkapitányságnak küldi az
adatlapokat.

(7) A megyei rendõr-fõkapitányság – ideértve a 7. §
(1) bekezdésének a) és a 7. § (2) bekezdésének a) pontjá-
ban meghatározott eseteket is – a bûnügyi statisztikai adat-
lapokat összegyûjti, feldolgozza, szükség szerint elemzi,
és minden hónap ötödik napjáig az addig befejezett ügyek-
rõl kitöltött statisztikai adatlapokat elektronikus formá-
ban, valamint az ezek feldolgozása és szükség szerinti
elemzése során keletkezett adatokat megküldi az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztériumnak.

8. §

(1) Ha az adatszolgáltató
a) a Rendõrség, a megyei rendõr-fõkapitány,
b) a Vám-és Pénzügyõrség, a Vám- és Pénzügyõrség

nyomozó hatóságának vezetõje,
c) az ügyészség, a Legfõbb Ügyész

irányítja és ellenõrzi az általa irányított szerv adatgyûjtésé-
nek, feldolgozásának, elemzésének teljes folyamatát.

(2) Az adatok gyûjtésének, feldolgozásának és elemzé-
sének tartalmi helyességéért az a személy felelõs, aki a ki-
töltött statisztikai adatlap aláírására (hitelesítésére), vala-
mint ezek továbbítására köteles.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak a 3. §-ban fog-
laltak szerint a vezetõ és irányító tevékenységükhöz szük-
séges, személyes adatokat nem tartalmazó más adatgyûj-
tést, feldolgozást és tájékoztatást is elrendelhetnek. Az így
elrendelt önálló statisztikai adatgyûjtés, feldolgozás és tá-
jékoztatás nem eredményezhet párhuzamos adatgyûjtést,
feldolgozást és tájékoztatást.

9. §

(1) Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a nyo-
mozó hatóságnál és az ügyészségnél keletkezett adatokat
összesíti és azokat az érintett adatszolgáltató részére
– minden hónap tizenötödik napjáig – visszajuttatja, vala-
mint adatfeldolgozás céljából megküldi a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
(KEKKH) részére.

(2) A feldolgozott statisztikai adatok közzététele havon-
ta elektronikus úton történik.

(3) Minden év március 31-ig az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium és a Legfõbb Ügyészség évkönyvben
teszi közzé az összesített statisztikai adatokat.

(4) A területi statisztikai adatfeldolgozást és tájékozta-
tást a nyomozó hatóságok és ügyészi szervek hatásköre és
illetékessége szerinti tagolásban, továbbá országos össze-
sítésben kell elvégezni.

(5) A nyomozó hatóság eljáró tagja, valamint az eljáró
ügyész által kitöltött adatszolgáltatási lapok nem hozhatók
nyilvánosságra. A befejezett ügyekrõl kitöltött statisztikai
adatlapok feldolgozása és szükség szerinti elemzése során
összesített adatok nyilvánosak.

10. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyek-
re is alkalmazni kell.

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
60/2007. (XII. 23.) IRM

rendelete
az ügyészség és a Rendõrség szerveinek az ügyészségi

nyomozásban való együttmûködésérõl
és az ennek során felmerült költségekrõl

A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §
(2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az
igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a legfõbb
ügyésszel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Rendõrség az ügyészség kizárólagos nyomozási
hatáskörébe tartozó – a büntetõeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 29. §-ában felsorolt –
bûncselekmények észlelése esetén köteles az illetékes
nyomozó ügyészséget haladéktalanul értesíteni, illetõleg
az ilyen bûncselekmények elkövetése miatt nála tett felje-
lentést az illetékes nyomozó ügyészségnek megküldeni.
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(2) Ha szükséges, az értesítésadás, illetve a feljelentés
megküldése elõtt, a Rendõrség az (1) bekezdésben megha-
tározott bûncselekmények esetén köteles a bûncselek-
mény helyszínét biztosítani, megfelelõ esetekben mintavé-
telrõl (vér, kábítószer) rendelkezni, valamint a külön jog-
szabály szerinti feltételek fennállása esetén az elkövetõ el-
fogásáról gondoskodni.

(3) A helyszíni szemlét az ügyész jelenlétének hiányá-
ban is meg kell kezdeni és le kell folytatni, kivéve, ha az
ügyész annak – a helyszínre érkezésig történõ – felfüg-
gesztését kéri.

(4) A (2) bekezdésben megjelölt cselekmények elvég-
zése útján beszerzett bizonyítékokat – az (1) bekezdés sze-
rinti értesítéshez, illetve feljelentéshez mellékelve – hala-
déktalanul meg kell küldeni a nyomozás lefolytatására
illetékes nyomozó ügyészségnek.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ügyekben a Rendõrség
– személyi és tárgyi feltételeket biztosítva – együttmûkö-
dik az ügyészség által foganatosított helyszíni nyomozási
cselekmények lefolytatásában és zavartalanságának bizto-
sításában.

(2) A rendõri szerveknek az (1) bekezdésben megjelölt
együttmûködésérõl az ügyészség elõzetes írásbeli felkéré-
se alapján az illetékes megyei rendõr-fõkapitányság vagy
rendõrkapitányság gondoskodik.

3. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott bûncselek-
mény miatt folytatott nyomozás során, a szökésben lévõ
vagy fegyverrel rendelkezõ elkövetõ elfogását a Rendõr-
ség foganatosítja. Ennek érdekében a Rendõrség a nyomo-
zó ügyészség vezetõje által az illetékes rendõri szerv veze-
tõjéhez intézett írásbeli megkeresésben foglalt informá-
ciók figyelembevételével jár el.

(2) A megkeresõ ügyészi szervhez történõ elõállításról
az elfogást végrehajtó rendõri szerv köteles gondoskodni.

4. §

(1) Az ügyészség a nyomozás során törvényes feladatai-
nak teljesítése érdekében igénybe veheti

a) a rendelkezésre jogosult vezetõ útján a Rendõrség
bûnügyi technikai egységeit,

b) a rendõrségi fogdákat.

(2) A Rendõrség az e rendelet alapján teljesített együtt-
mûködése költségeinek az ügyészség által történõ megté-
rítésére jogosult.

(3) Az ügyészség és Rendõrség közötti együttmûködés
során – e rendelet által szabályozott körben – Rendõrség-
nél felmerült bûnügyi költségeket a Rendõrség költség-
jegyzékbe foglalás végett írásban, tételesen közli az illeté-
kes megyei fõügyészséggel.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott költségek megté-
rítése a Legfõbb Ügyészség, valamint a Rendõrség köz-
ponti szerve között – tárgyév március 31-ig – létrejött éves
díjmegállapodásban rögzített térítési díj alapján történik.
Az egyes tevékenységek díjkalkulációját a Rendõrség az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló kormányrendelet
alapján állítja össze.

(5) Az ügyészségi nyomozás során, a konkrét ügyekben
teljesített, az illetékes megyei fõügyészség által igazolt
rendõrségi eljárás ellenértékérõl – az éves díjmegállapo-
dásban meghatározott térítési díj alapján – készült jelen-
tést, az illetékes rendõri szerv a Rendõrség központi szerve
útján – tárgyév június 15-ig, illetve november 15-ig – meg-
küldi a Legfõbb Ügyészség részére.

(6) A teljesített eljárások ellenértékének biztosítása a
Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet és az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium fejezet közötti, megállapodá-
son alapuló elõirányzat-átcsoportosítással valósul meg. A
fejezetek közötti elõirányzat-átcsoportosítást a Legfõbb
Ügyészség kezdeményezi a teljesítések ellenértékérõl ké-
szült jelentés részére történõ megküldését követõ harminc
napon belül. Az átvett elõirányzat a Rendõrség cím elõ-
irányzatát növeli.

5. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egy-
idejûleg hatályát veszti az ügyészségnek és a rendõrség
szerveinek az ügyészségi nyomozásban való együttmûkö-
désérõl szóló 1/1992. Legf. Ü.–BM együttes utasítás, az
ügyészségnek és a rendõrség szerveinek az ügyészségi
nyomozásban való együttmûködésérõl szóló 1/1992.
Legf. Ü.–BM együttes utasítás módosításáról szóló
3/2002. (ÜK. 3.) LÜ–BM együttes utasítás, valamint az
ügyészségnek és a rendõrség szerveinek az ügyészségi
nyomozásban való együttmûködésérõl szóló 1/1992.
Legf. Ü.–BM együttes utasítás módosításáról szóló
19/2005. (ÜK. 12.) LÜ–BM együttes utasítás.

Dr. Takács Albert s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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UTASÍTÁSOK

A legfõbb ügyész
1/2008. (ÜK 1.) LÜ

utasítása
a Magyar Köztársaság ügyészsége
szervezetérõl és mûködésérõl szóló

25/2003. (ÜK 12.) LÜ utasítás módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló 1972. évi
V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatal-
mazás alapján a következõ utasítást adom ki:

1. §

A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mû-
ködésérõl szóló 25/2003. (ÜK 12.) LÜ utasítás (a továb-
biakban: SZMSZ) 12. §-a (1) bekezdésének g) pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„g) gondoskodik a Legfõbb Ügyészségen és a Katonai
Fõügyészségen a munkavédelemmel, a tûzvédelemmel, a
foglalkozás-egészségüggyel és az elsõsegély-nyújtással
kapcsolatos teendõk ellátásáról, a fellebbviteli fõügyész-
ségeknél, a Katonai Fellebbviteli Ügyészségnél, a fõ-
ügyészségeknél, a területi katonai ügyészségeknél, továb-
bá az OKRI-nál pedig felügyeli, ellenõrzi e tevékeny-
séget,”

2. §

Az SZMSZ 34. §-a (3) bekezdésének m) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„m) az adatvédelmi, a számítástechnika-alkalmazási és
az informatikai tevékenység, valamint a titkos ügykezelés
irányítása és ellenõrzése, továbbá a vagyonnyilatkozat té-
telére kötelezettek körének meghatározása és a vagyon-
nyilatkozat tételével kapcsolatos feladatok ellátása,”

3. §

Az SZMSZ 42. §-a (3) bekezdésének n) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„n) a számítástechnika-alkalmazási és az informatikai
tevékenység, valamint a titkos ügykezelés irányítása és el-
lenõrzése, továbbá – a helyi ügyészségekre is kiterjedõen –
a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek körének megha-
tározása és a vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos fel-
adatok ellátása,”

4. §

Az SZMSZ a következõ címmel és 84/A. §-sal egészül ki:

„Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

84/A. §

(1) Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett
a) az ügyész,
b) külön legfõbb ügyészi utasítás alapján „C” típusú

nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezett fontos és bizal-
mas munkakört betöltõ ügyészségi alkalmazott,

c) közbeszerzési eljárás során, költségvetési vagy egyéb
pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való
gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fe-
jezeti kezelésû elõirányzatok tekintetében javaslattételre,
döntésre vagy ellenõrzésre jogosult ügyészségi alkal-
mazott.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megjelölt, de a b) pont
hatálya alá nem tartozó legfõbb ügyészségi és katonai fõ-
ügyészségi munkaköröket a melléklet határozza meg.

(3) A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a
vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére
vonatkozó további szabályokat külön irányító intézkedés
állapítja meg.”

5. §

Ez az utasítás 2008. február 1-jén lép hatályba, egyide-
jûleg az SZMSZ

a) kiegészül az utasítás mellékletével,
b) 52. §-ának (2) bekezdésében a „42. § (7) bekezdés”

szövegrész helyébe a „42. § (8) bekezdés” szövegrész lép.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész

Melléklet az 1/2008. (ÜK 1.) LÜ utasításhoz

„Melléklet a 25/2003. (ÜK 12.) LÜ utasításhoz

Az utasítás 84/A. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján
vagyonnyilatkozat tételéhez kötött – nemzetbiztonsági

ellenõrzésre nem kötelezett – munkakörök

Az Ellenõrzési Önálló Osztályon
– osztályvezetõ,
– belsõ ellenõr;
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a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Fõosz-
tályon

– Gazdálkodási Csoport vezetõje,
– Fenntartási Csoport vezetõje;

a Gazdasági Fõigazgatóságon
– gazdasági fõigazgató,
– pénzügyi igazgató,
– mûszaki igazgató,
– építési osztályvezetõ,
– mûszaki és gépjármû osztályvezetõ,
– gazdálkodási feladatot ellátó osztályvezetõ, csoport-

vezetõ,
– mûszaki csoportvezetõ,
– gépjármû javító mûhely és garázs csoportvezetõ,
– mûszaki ügyintézõ;

a Katonai Fõügyészségen
– Pénzügyi és Számviteli Önálló Osztály vezetõje,
– belsõ ellenõr,
– gazdasági fõelõadó;

a Legfõbb Ügyészség valamennyi szervezeti egységé-
nél a pénzügyi ellátmányt kezelõ irodavezetõ.”

A legfõbb ügyész
2/2008. (ÜK 1.) LÜ

utasítása
az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának

bevezetésérõl szóló
6/1998. (ÜK 1999/1.) LÜ utasítás módosításáról

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló, többször
módosított 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján – a köziratokról, a közle-
véltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló,
többször módosított 1995. évi LXVI. törvény 10. §-a
(2) bekezdésének b) pontjára figyelemmel, a Magyar
Országos Levéltár egyetértésével – a következõ utasítást
adom ki:

1. §

(1) Az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának be-
vezetésérõl szóló 6/1998. (ÜK 1999/1.) LÜ utasítás (a to-
vábbiakban: Ut.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az utasítás hatálya kiterjed:
a) a Legfõbb Ügyészségre,
b) a fellebbviteli fõügyészségekre,

c) a fõügyészségekre,
d) a helyi ügyészségekre,
e) a Katonai Fõügyészségre,
f) a Katonai Fellebbviteli Ügyészségre, valamint
g) a területi katonai ügyészségekre [az e)–g) pont alatti-

ak együtt: katonai ügyészi szervezet].”

(2) Az Ut. 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az utasításnak a vagyonnyilatkozatokkal kapcsola-
tos rendelkezései kiterjednek az Országos Kriminológiai
Intézetre is.”

2. §

Az Ut. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Az 1959. január 1-je és az 1971. december 31-e

között érkezett (keletkezett) iratok õrzésére és selejtezésé-
re a 24/1958. Legf. Ü. utasítást, az 1972. január 1-je és
1983. december 31-e között érkezett (keletkezett) iratok
õrzésére és selejtezésére az 1/1972. Legf. Ü. utasítás mel-
lékleteként kiadott „Ügyészi szervek irattári tervét”, az
1984. január 1-je és az 1998. december 31-e között érke-
zett (keletkezett) iratok õrzésére és selejtezésére az
1/1984. Legf. Ü. utasítással és a 10/1991. Legf. Ü. utasí-
tással módosított 1/1972. Legf. Ü. utasítás mellékleteként
kiadott „Ügyészi szervek irattári tervét” kell alkalmazni.
Az iratkezelési szabályzat függeléke az 1999. január hó
1-je után érkezett (keletkezett) iratokra vonatkozik. Kato-
nai ügyészi szervezet esetében az 1959. január 1-je és
1995. december 31-e között érkezett (keletkezett) iratok
õrzésére és selejtezésére a 3/1990. katonai fõügyészi utasí-
tással és a 2/1991. katonai fõosztályvezetõi utasítással mó-
dosított, a katonai ügyészségek ügyviteli szabályzatáról
szóló 1/1981. katonai fõosztályvezetõi utasítás 1. számú
mellékleteként kiadott „katonai ügyészi szervek irattári
tervét” kell alkalmazni; az iratkezelési szabályzat függelé-
ke az 1995. december 31-e után érkezett (keletkezett) ira-
tokra vonatkozik.”

3. §

Az Ut. mellékleteként kiadott Iratkezelési Szabályzat
(a továbbiakban: Szabályzat) 3. §-ának (2)–(3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Az általános érvényû iratkezelési szabályok kerete-
in belül kiegészítõ jellegû, helyi érvényû ügyviteli szabá-
lyozást a Legfõbb Ügyészségen és a Katonai Fõügyészsé-
gen a fõosztályvezetõ ügyészek, fõosztályvezetõk, önálló
osztályvezetõ ügyészek, osztályvezetõk (a továbbiakban
együtt: fõosztályvezetõk), a fellebbviteli fõügyészségeken
a fellebbviteli fõügyész, a Katonai Fellebbviteli Ügyészsé-
gen a fellebbviteli vezetõ ügyész, a fõügyészségeken a fõ-
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ügyészek, a területi katonai ügyészségeken a katonai
ügyészségek vezetõi, a helyi ügyészségeken a vezetõ
ügyészek is kiadhatnak a vezetésük, illetve felügyeletük
alá tartozó ügyészi szervezeti egységekre kiterjedõ ha-
tállyal. Az irattári tervet is érintõ helyi érvényû ügyviteli és
kiegészítõ jellegû szabályzatot a területileg illetékes levél-
tár jóváhagyásával lehet alkalmazni.

(3) A kiegészítõ jellegû iratkezelési szabályozást tartal-
mazó rendelkezéseket (a továbbiakban: iratkezelési ren-
delkezések) a felettes ügyészi szervhez és a Legfõbb
Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs
Fõosztályához fel kell terjeszteni. A Katonai Fellebbviteli
Ügyészség és a területi katonai ügyészségek az iratkezelé-
si rendelkezéseket a Katonai Ügyek Fõosztályához ter-
jesztik fel.”

4. §

(1) A Szabályzat 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) A Legfõbb Ügyészségen és a Katonai Fõügyészsé-
gen az ügyvitelt a vezetésük alatt álló szervezeti egységek-
nél a fõosztályvezetõk évente egy alkalommal ellenõrzik.”

(2) A Szabályzat 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(4) A fellebbviteli fõügyészségek, valamint a fõ-
ügyészségek és a helyi ügyészségek ügyvitelét a fellebbvi-
teli fõügyész, a fõügyész, vagy az általa kijelölt fõügyész-
helyettes, vagy osztály (csoport) vezetõ ügyész a fõ-
ügyésszel egyetértésben, illetve a helyi ügyészség vezetõ-
je irányítja és évenként legalább egyszer ellenõrzi. A Ka-
tonai Fellebbviteli Ügyészség ügyvitelét a fellebbviteli ve-
zetõ ügyész, a területi katonai ügyészségek ügyvitelét pe-
dig a katonai ügyészség vezetõje irányítja és évenként leg-
alább egyszer ellenõrzi.”

(3) A Szabályzat 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot, illet-
ve a (2) bekezdésben meghatározott döntési jogkört a kato-
nai ügyészi szervezet vonatkozásában a Katonai Ügyek
Fõosztályának vezetõje látja el, illetve gyakorolja.”

5. §

A Szabályzat 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az ügyészségi ügykezelõ irodák szervezése és za-
vartalan mûködésének biztosítása a Legfõbb Ügyészségen
és a Katonai Fõügyészségen a fõosztályvezetõknek, a fel-
lebbviteli fõügyészségen a fellebbviteli fõügyésznek, a
Katonai Fellebbviteli Ügyészségen a fellebbviteli vezetõ

ügyésznek, a fõügyészségen a fõügyésznek, a területi ka-
tonai ügyészségeken a katonai ügyészség vezetõjének, a
helyi ügyészségeken a helyi ügyészség vezetõjének a fel-
adata. Ügykezelõ iroda létesítésének, megszüntetésének
kezdeményezése elõtt be kell szerezni a Számítástechni-
ka-alkalmazási és Információs Fõosztálynak, a katonai
ügyészi szervezet vonatkozásában a Katonai Ügyek Fõ-
osztályának a véleményét.”

6. §

A Szabályzat 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az ügyészségi ügykezelõ iroda élén az irodavezetõ
áll, aki a vezetése alatt álló irodában biztosítja az ügyviteli
szabályok pontos betartását és az egységes központi állás-
foglalást igénylõ ügyviteli kérdésekben elõterjesztést tesz
a Legfõbb Ügyészségen a fõosztályvezetõ, a fellebbviteli
fõügyészségen, illetve a fõügyészségen és helyi ügyészsé-
geken a fellebbviteli fõügyész, illetve a fõügyész, a kato-
nai ügyészi szervezet esetén a Katonai Ügyek Fõosztályá-
nak vezetõje útján a Legfõbb Ügyészség Számítástech-
nika-alkalmazási és Információs Fõosztályához.”

7. §

(1) A Szabályzat 9. §-a (7) bekezdésének harmadik
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ennek akadálya esetén a Gazdasági Fõigazgatóságnak,
a katonai ügyészi szervezetben a Pénzügyi és Számviteli
Önálló Osztálynak kell az érték õrzésérõl gondoskodnia és
ezt az iraton feltüntetnie.”

(2) A Szabályzat 9. §-ának (8) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(8) A küldemény téves bontása esetén, valamint ha a
bontás után derül ki, hogy a küldeményben a titkos ügyke-
zelés szabályai alá tartozó ügyirat van, a borítékot ismét le
kell ragasztani, rávezetve a felbontó ügyészségi alkalma-
zott nevét, munkahelyét (szolgálati helyét). A küldeményt
a címzetthez, államtitkot tartalmazó ügyirat esetében a
Legfõbb Ügyészségen és a Katonai Fõügyészségen, a fel-
lebbviteli fõügyészségeken és a Katonai Fellebbviteli
Ügyészségen, a fõügyészségeken és a területi katonai
ügyészségeken a titkos ügykezelési iroda vezetõjéhez, a
helyi ügyészségeken a vezetõ ügyészhez kell eljuttatni.”

8. §

A Szabályzat 13. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Postabontás után a Legfõbb Ügyészségen és a Ka-
tonai Fõügyészségen a fõosztályvezetõnek, a fellebbviteli
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fõügyészségeken, illetve a Katonai Fellebbviteli Ügyész-
ségen a fõügyésznek, illetve a fellebbviteli vezetõ ügyész-
nek, a fõügyészségen, illetve a területi katonai ügyészsé-
geken a fõügyésznek, illetve a katonai ügyészség vezetõjé-
nek, a helyi ügyészségeken a helyi ügyészség vezetõjének,
vagy az általuk kijelölt személynek kell valamennyi iratot
(a fel nem bontott leveleket, küldeményeket is) az iktatásra
szolgáló számítástechnikai ügyviteli rendszer, vagy ügy-
könyv és az ügyintézõ kijelölése céljából bemutatni. Az
iroda az utóiratokat az elõzménnyel együtt az elõadónak
köteles bemutatni.

(2) Amennyiben az ügyészi ügyintézõi munkakörök te-
rületi vagy más ügybeosztás alapján kerültek elhatárolás-
ra, a fõosztályvezetõ, a fellebbviteli fõügyész, a fellebbvi-
teli vezetõ ügyész, a fõügyész, a katonai ügyészség vezetõ-
je, valamint a helyi ügyészség vezetõje – az (1) bekezdés-
ben foglaltaktól eltérõ – intézkedése alapján az ügyet köz-
vetlenül az elõre kijelölt ügyintézõnek kell bemutatni.”

9. §

A Szabályzat 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az ügyszám elõtt fel kell tüntetni annak a számítás-
technikai ügyviteli rendszernek, vagy az ügykönyvnek a
kezdõbetûjét vagy jelét, amelybe az ügy bejegyzése tör-
tént. A fõváros területén a kerületi ügyészségek megkü-
lönböztetése céljából az ügyszám megjelölése az ügy-
könyvjel és az ügykönyvszám között a kerület számának
megfelelõ római számjegy feltüntetésével történik. A ka-
tonai ügyészi szervezeteknél az ügyszám megjelölése az
ügykönyvjel és az ügykönyvszám között az ügy elõadója
elõadói számának megfelelõ római számjegy feltüntetésé-
vel történik.”

10. §

A Szabályzat 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A Legfõbb Ügyészségen a Gazdasági Fõigazgató-
ság irodája minden iratot az elõadói könyvvel továbbítja és
kapja vissza az ügyintézõtõl.”

11. §

A Szabályzat 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Év végi záráskor az ügykönyvekben az évi utolsó
bejegyzést vízszintes kettõs vörös vonallal kell aláhúzni és
beírni a lezárás idõpontját. A lezárási bejegyzést a lajst-
romvezetõ (ügykönyvvezetõ), valamint a Legfõbb
Ügyészségen és a Katonai Fõügyészségen a fõosztályve-
zetõ, a fellebbviteli fõügyészségeken, illetve a Katonai
Fellebbviteli Ügyészségen a fellebbviteli fõügyész, illetve
a fellebbviteli vezetõ ügyész, a fõügyészségeken, illetve a
területi katonai ügyészségeken a fõügyész, illetve a kato-
nai ügyészség vezetõje, a helyi ügyészségeken a vezetõ
ügyész is aláírja.”

12. §

A Szabályzat 43. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) Az ügyészi szerv (OKRI) vezetõje – a Legfõbb
Ügyészségen a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási
Fõosztály és a Gazdasági Fõigazgatóság vezetõje együtte-
sen, az informatikai vagy számítástechnikai adathordozók
esetén a Számítástechnika-alkalmazási és Információs
Fõosztály vezetõjével egyeztetve, a Katonai Fõügyészsé-
gen pedig a Katonai Ügyek Fõosztályának vezetõje – gon-
doskodik az (1)–(2) bekezdésben foglalt feltételek meglé-
térõl és arról, hogy az irattári kezeléshez szükséges író- és
tárolási eszközök rendelkezésre álljanak.”

13. §

A Szabályzat 44. §-a (2) bekezdésének második monda-
ta helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Erre, valamint az irattári tervvel kapcsolatos kötelezõ
érvényû elõírásokra – az illetékes levéltárral egyetértés-
ben, a katonai ügyészi szervet érintõen a Katonai Ügyek
Fõosztályának vezetõjével is egyetértésben – a Számítás-
technika-alkalmazási és Információs Fõosztály vezetõje
jogosult.”
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14. §

(1) A Szabályzat 1. számú függelékének (a továbbiakban: Függelék) 113. irattári tételszáma (a továbbiakban: tétel-
szám) helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1000 113. A fõügyészségeken, a Katonai Fellebbviteli ügyészségen és a
területi katonai ügyészségeken vezetett személyügyi és tovább-
képzési ügyek lajstroma

0 15”

(2) A Függelék 114. tételszáma helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1000 114. Személyügyi és továbbképzési ügyek lajstroma a Legfõbb
Ügyészségen és a Katonai Fõügyészségen

0 15”

(3) A Függelék 133. tételszáma helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2004 133. A fõügyészségek, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség és a terüle-
ti katonai ügyészségek továbbképzési ügyeinek gyûjtõje (ellen-
õrzések, jelentések stb.)

10 0”

(4) A Függelék 184. tételszáma helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1000 184. A Katonai Fõügyészség, a fõügyészségek, a Katonai Fellebbvi-
teli Ügyészség, a területi katonai ügyészségek és a helyi
ügyészségek által kitöltött statisztikai táblák összesítõje

0 15”

(5) A Függelék 186. tételszáma helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1000 186. A Katonai Fõügyészség, a fõügyészségek, a Katonai Fellebvite-
li Ügyészség és a területi katonai ügyészségek által készített
statisztikai tájékoztatók

0 15”

(6) A Függelék 190. tételszáma helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2004 190. A Legfõbb Ügyészség Informatikai Központ, valamint a Kato-
nai Fõügyészség Személyügyi és Információs Önálló Osztály
Információs Részleg mûködésével és fenntartásával kapcsolatos
iratok

10 0”

(7) A Szabályzat függeléke a következõ IX. résszel egészül ki:

„IX.
A katonai ügyészi szervezet hatáskörébe tartozó egyéb büntetõügyek

1000 274. Az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak súlyosabban
minõsülõ esetei [Btk. 355. § (5) bekezdés a) pont]

0 15

1000 275. A zendülés súlyosabban minõsülõ esetei, ha a halált szándéko-
san okozva követik el [Btk. 352. § (3) bekezdés b) pont]

0 15

1000 276. Szökés 0 15 (minta-
vétellel)

1000 277. Feljelentés elmulasztása 0 15 (minta-
vétellel)

1000 278. Önkényes eltávozás 0 15 (minta-
vétellel)

1000 279. Kibúvás a szolgálat alól 0 15 (minta-
vétellel)
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1000 280. A szolgálat megtagadása 0 15 (minta-
vétellel)

1000 281. Kötelességszegés szolgálatban 0 15 (minta-
vétellel)

1000 282. Szolgálati feladat ellátása alóli kibúvás 0 15 (minta-
vétellel)

1000 283. Jelentési kötelezettség megszegése 0 15 (minta-
vétellel)

1000 284. Szolgálati visszaélés 0 15 (minta-
vétellel)

1000 285. A zendülés, kivéve, ha a halált szándékosan okozva követik el
[Btk. 352. § (3) bekezdés b) pont]

0 15

1000 286. Zendülés megakadályozásának elmulasztása 0 15 (minta-
vétellel)

1000 287. Parancs iránti engedetlenség 0 15 (minta-
vétellel)

1000 288. Az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erõszak, kivéve annak
súlyosabban minõsülõ eseteit [Btk. 355. § (5) bekezdés a) pont]

0 15

1000 289. Szolgálati tekintély megsértése 0 15 (minta-
vétellel)

1000 290. Bujtogatás 0 15 (minta-
vétellel)

1000 291. Alárendelt megsértése 0 15 (minta-
vétellel)

1000 292. Elöljárói hatalommal visszaélés 0 15 (minta-
vétellel)

1000 293. Elöljárói gondoskodás elmulasztása 0 15 (minta-
vétellel)

1000 294. Elöljárói intézkedés elmulasztása 0 15 (minta-
vétellel)

1000 295. Ellenõrzés elmulasztása 0 15 (minta-
vétellel)

1000 296. Harckészültség veszélyeztetése 0 15 (minta-
vétellel)

1000 297. Parancsnoki kötelességszegés 0 15 (minta-
vétellel)

1000 298. Kibúvás a harci kötelesség teljesítése alól 0 15

1000 299. Harci szellem bomlasztása 0 15 (minta-
vétellel)

1000 300. A katonai ügyészi szervezet által lajstromba iktatott bûnügyek
számítástechnikai adathordozón kezelt adatállományai

0 15”

15. §

Ez az utasítás 2008. február 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti
a) az Ut. 1. §-ának (4) bekezdése, valamint
b) a Függelék 131. tételszámú rendelkezése.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész
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A legfõbb ügyész
3/2008. (ÜK 1.) LÜ

utasítása
az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi

bûnügyi statisztika bevezetésérõl

A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló – többször
módosított – 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a következõ utasítást
adom ki:

1. §

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi
statisztikáról szóló 59/2007. (XII. 23.) IRM rendeletben
foglaltak alapján az egységes nyomozó hatósági és
ügyészségi bûnügyi statisztikát 2008. január 1. napjával
bevezetem.

2. §

Az utasítás hatálya nem terjed ki a katonai ügyészi szer-
vezetre.

3. §

Az 1. §-ban meghatározott statisztikához szükséges
adatgyûjtés, feldolgozás, valamint adattovábbítás ügyészi
szervezeten belüli részletes szabályait a Számítástechni-
ka-alkalmazási és Információs Fõosztály vezetõje körle-
vélben határozza meg.

4. §

Ez az utasítás 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Kovács Tamás s. k.,
legfõbb ügyész
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KÖRLEVELEK
1/2008. (ÜK 1.) fõov.

körlevél
az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi

bûnügyi statisztikáról

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi
statisztika bevezetésérõl szóló 3/2008. (ÜK 1.) LÜ utasítás
3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következõ körle-
velet adom ki:

1. pont

Az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bûnügyi
statisztikai rendszerben az adatszolgáltatást a 905 2018
500 számú BT, 905 2019 500 számú BA, 905 2002 500
számú B és 905 2001 500 számú T lapokon, illetve a Ro-
botzsaru által elektronikus formában elõállított adatlapo-
kon kell teljesíteni.

2. pont

Az adatlapok kitöltésének részletes szabályait a jelen
körlevél 1. számú melléklete, a kiemelt bûncselekmények
táblázatát a 2. számú melléklete, a kitöltéshez használandó
kódszótárakat a 3. számú melléklete, az adatlapokat a
4. számú melléklete1 tartalmazza.

1 A mellékleteket az érintettek közvetlenül kapják meg.

3. pont

A mellékletekben történõ változtatásokról a Számítás-
technika-alkalmazási és Információs Fõosztály vezetõje
közvetlenül tájékoztatja az érintetteket.

4. pont

A körlevél rendelkezéseit 2008. január 1. napjától, a fo-
lyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Nagy Tibor s. k.,
fõosztályvezetõ ügyész

2/2008. (ÜK 1.) fõov.
körlevél

irányító intézkedések visszavonásáról

A Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl és mû-
ködésérõl szóló 25/2003. (ÜK 12.) LÜ utasítás 5. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján a következõ körlevelet adom ki:



1. pont

Az utasítás mellékletében felsorolt irányító intézkedé-
seket 2008. január 1-jével visszavonom.

2. pont

Ezt a körlevelet 2008. február 1-jével visszavonom.

Dr. Nagy Tibor s. k.,
fõosztályvezetõ ügyész

Melléklet a 2/2008. (ÜK 1.) fõov. körlevélhez

Visszavont irányító intézkedések

00403/1993. fõov. utasítás a Számítógép-Központ nyi-
tásának, zárásának rendjét szabályozó 0047/1985. fõosz-
tályvezetõi utasítás módosításáról

2/1995. fõov. körlevél az egységes rendõrségi és
ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

3/1995. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

7/1995. (ÜK. 8–9.) fõov. körlevél az egységes rendõr-
ségi és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módo-
sításáról

2/1996. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

4/1996. (ÜK. 8.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

1/1997. (ÜK. 2.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

3/1997. (ÜK. 11.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

5/1997. (ÜK. 12.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról és kiegészítésérõl

2/1998. (ÜK. 7.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

3/1998. (ÜK. 7.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

1/1999. (ÜK. 3.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

2/1999. (ÜK. 4.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

3/1999. (ÜK. 5.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak kiegészíté-
sérõl

4/1999. (ÜK. 5.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

10/1999. (ÜK. 11.) fõov. körlevél az egységes rendõr-
ségi és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módo-
sításáról

12/1999. (ÜK. 2000/1.) fõov. körlevél az egységes
rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak
módosításáról

1/2000. (ÜK. 1.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

2/2000. (ÜK. 1.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

6/2000. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

7/2000. (ÜK. 4.) fõov. körlevél a vádképviseleti (V) lap
kitöltési szabályainak módosításáról

1/2001. (ÜK. 1.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

2/2001. (ÜK. 2.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

4/2001. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az ügyészségi szervkó-
dok módosításáról

5/2001. (ÜK. 7.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

7/2001. (ÜK. 9.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

8/2001. (ÜK. 9.) fõov. körlevél a vádképviseleti (V) lap
kitöltési szabályainak módosításáról

2/2002. (ÜK. 4.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

3/2002. (ÜK. 4.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

5/2002. (ÜK. 7.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

7/2002. (ÜK. 12.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról
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8/2002. (ÜK. 12.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

3/2003. (ÜK. 3.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

4/2003. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

7/2003. (ÜK. 7.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

2/2004. (ÜK. 3.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

3/2004. (ÜK. 3.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

5/2004. (ÜK. 5.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

6/2004. (ÜK. 5.) fõov. körlevél a büntetõbíróság elõtti
ügyészi tevékenység számítástechnikai bázisú informá-
ciós rendszere kitöltési szabályainak módosításáról

7/2004. (ÜK. 6.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak, valamint a
büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechni-
kai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak
módosításáról

10/2004. (ÜK. 10.) fõov. körlevél az egységes rendõr-
ségi és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak, vala-
mint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számí-
tástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési szabá-
lyainak módosításáról

3/2005. (ÜK. 3.) együttes fõov. körlevél az egységes
rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak,
valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység szá-
mítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési sza-
bályainak módosításáról

5/2005. (ÜK. 9.) fõov. körlevél az egységes rendõrségi
és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak, valamint a
büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechni-
kai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak
módosításáról

3/2006. (ÜK. 7.) együttes fõov. körlevél az egységes
rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak,
valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység szá-
mítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési sza-
bályainak módosításáról

4/2006. (ÜK. 10.) együttes fõov. körlevél az egységes
rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak,
valamint a büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység szá-
mítástechnikai bázisú információs rendszere kitöltési sza-
bályainak módosításáról

1/2007. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél az egységes
rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika, valamint a
büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechni-
kai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak
módosításáról

5/2007. (ÜK. 6.) együttes fõov. körlevél az egységes
rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika, valamint a
büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechni-
kai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak
módosításáról

8/2007. (ÜK. 10.) együttes fõov. körlevél az egységes
rendõrségi és ügyészségi bûnügyi statisztika, valamint a
büntetõbíróság elõtti ügyészi tevékenység számítástechni-
kai bázisú információs rendszere kitöltési szabályainak
módosításáról

5301/1990. fõov. ir. és áfl. az egységes rendõrségi és
ügyészségi bûnügyi statisztika kitöltési szabályainak mó-
dosításáról

5302/1990. fõov. ir. és áfl. az egységes rendõrségi és
ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak módosítá-
sáról

5701/1991. fõov. ir. és áfl. az egységes rendõrségi és
ügyészségi bûnügyi statisztika szabályainak kiegészítésé-
rõl és módosításáról

5701/1992. fõov. ir. az egységes rendõrségi és ügyész-
ségi bûnügyi statisztika kitöltési szabályainak módosítá-
sáról

5702/1992. fõov. ir. az egységes rendõrségi és ügyész-
ségi bûnügyi statisztika szabályainak módosításáról

5701/1993. fõov. ir. az egységes rendõrségi és ügyész-
ségi bûnügyi statisztika szabályainak módosításáról

5702/1994. fõov. ir. az egységes rendõrségi és ügyész-
ségi bûnügyi statisztika szabályainak módosításáról
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SZEMÉLYI HÍREK
Kinevezések

A legfõbb ügyész kinevezte

dr. Török-Berta László mb. szegedi nyomozó ügyész-
ségi vezetõ-helyettes ügyészt szolgálati helyén vezetõ-he-
lyettes ügyésszé;

dr. Bitter Péter komlói,
dr. Gampel Andrea miskolci városi ügyészségi titkárt

szolgálati helyükön ügyésszé;
dr. Torma Zsuzsa szerencsi városi ügyészségi fogal-

mazót,
dr. Rácz András tatabányai nyomozó ügyészségi nyo-

mozót
szolgálati helyükön ügyészségi titkárrá.

Áthelyezések, kinevezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Oláh László soproni városi ügyészségi titkárt a
Gyõri Városi Ügyészséghez,

dr. Sticz Tamás gyõri városi ügyészségi titkárt a Gyõri
Nyomozó Ügyészséghez,

dr. Tasnádiné dr. Istenes Hédi kazincbarcikai városi
ügyészségi titkárt a Miskolci Városi Ügyészséghez,
egyidejûleg kinevezte õket ügyésszé.

Áthelyezések

A legfõbb ügyész áthelyezte

dr. Gulyás Ildikó veszprémi városi ügyészségi ügyészt a
Veszprém Megyei Fõügyészségre fõügyészségi ügyészi
munkakörbe,

dr. Magyar József kalocsai városi ügyészségi ügyészt a
Budapesti Nyomozó Ügyészségre;

dr. Kovács Emese békéscsabai városi ügyészségi titkárt
a Békés Megyei Fõügyészségre.

A Pest megyei fõügyész áthelyezte

dr. Juhász Zsuzsanna budaörsi városi ügyészségi
ügyészt a Budakörnyéki Ügyészségre,

dr. Jagusztin Tamás budakörnyéki ügyészségi titkárt a
Budaörsi Városi Ügyészségre.

Kirendelés, megbízás

A legfõbb ügyész kirendelte

dr. Kruták Gyula nyíregyházi városi vezetõ-helyettes
ügyészt a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészséghez, egyidejû-
leg megbízta a vezetõ ügyészi feladatok ellátásával.

Megbízás

A legfõbb ügyész megbízta

dr. Bognár Ákos budakörnyéki ügyészségi ügyészt szol-
gálati helyén a közlekedési csoportvezetõ ügyészi felada-
tok ellátásával.

Szolgálati viszony megszûnések

Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik

dr. Paral László Békés megyei fõügyészségi csoportve-
zetõ ügyésznek 2007. december 31. napjával,

dr. Morvai Attila fõvárosi fõügyészségi ügyésznek
2007. december 31. napjával,

Kissné dr. Hegedûs Gabriella püspökladányi városi
ügyészségi ügyésznek 2008. március 31. napjával,

dr. Hangay Melinda gyöngyösi városi ügyészségi tit-
kárnak 2007. december 31. napjával,

Sáskáné Nádas Ágnes legfõbb ügyészségi tisztviselõ-
nek 2008. január 15. napjával,

Tivadar Csabáné legfõbb ügyészségi tisztviselõnek
2008. június 30. napjával,

Vida Sándor legfõbb ügyészségi garázsmesternek 2008.
június 30. napjával.
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Halálozások

Dr. Nonn György volt legfõbb ügyész életének 90. évé-
ben 2007. november 17. napján elhunyt.

Dr. Prandler Zoltán ny. legfõbb ügyészségi csoport-
vezetõ ügyész életének 77. évében 2007. december 3. nap-
ján elhunyt. Az ügyészi szervezet saját halottjaként temet-
tette el.

Igazolványok érvénytelenítése

János Istvánné bonyhádi városi ügyészségi irodavezetõ
100468, valamint

Kovács Andrásné Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõ-
ügyészségi fizikai alkalmazott eltulajdonított 130345 sor-
számú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Sze-
mélyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya ér-
vénytelenítette.
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KÖZLEMÉNYEK
Pályázati felhívás

ügyészi állások betöltésére

1. A legfõbb ügyész az ügyészségi 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 Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási
és Információs Fõosztályára osztályvezetõ ügyészi,

– a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre magánjogi és
közigazgatási jogi szakági fõügyészségi ügyészi és

– a Sárvári Városi Ügyészségre vezetõ ügyészi

állás betöltésére.

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

A Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és
Információs Fõosztálya osztályvezetõ ügyészi álláshelyé-
re való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá
nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. A pályázat elbírálásakor
elõnyben részesül az, aki a magyar igazságszolgáltatás,
különös tekintettel az ügyészség informatikai rendszerei-
nek kiterjedt ismeretével és legalább középfokú – igazolt –
angol nyelvtudással bír.

A Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség fõügyészségi
ügyészi álláshelyére benyújtott pályázat elbírálásakor
elõnyben részesül az, aki magánjogi szakágban szerzett
ügyészi vagy titkári gyakorlattal rendelkezik.

A Sárvári Városi Ügyészség vezetõ ügyészi álláshelyé-
re való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá
nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez. A vezetõ ügyészi állás-
hely legkorábban 2008. június 3. napján tölthetõ be.

A meghirdetett állásokat azok a pályázók nyerhetik el,
akik az általános feltételeknek a benyújtásra elõírt határidõ
leteltekor megfelelnek.

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
nevezi 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, valamint kijelenti, hogy nem áll leg-
súlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt, továbbá hozzá-
járul a bûnügyi nyilvántartást vezetõ szerv megkeresésé-
hez és a nyilvántartás teljes körére vonatkozó adatszolgál-
tatáshoz, valamint a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzé-
séhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes
adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek meg-
elõlegezését.

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

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 által meghatározott körben
az ügyészt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

Az ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem
kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit
a személyi nyilvántartás tartalmaz.

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

A pályázatoknak
– a Legfõbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

és Információs Fõosztálya osztályvezetõ ügyészi álláshe-
lye esetében a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Tovább-
képzési és Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó
u. 16.) 2008. február 20-án 13 óráig,



– a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség fõügyészségi
ügyészi álláshelye esetében a Hajdú-Bihar Megyei Fõ-
ügyészségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) 2008. feb-
ruár 11-én 13 óráig és

– a Sárvári Városi Ügyészség vezetõ ügyészi álláshelye
esetében a Vas Megyei Fõügyészségre (9700 Szombat-
hely, Szily J. u. 7.) 2008. február 15-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. §-a (1) be-
kezdésének és 16. §-ának (5) bekezdése alapján –

pályázatot hirdet

– a Gyõri Katonai Ügyészségre büntetõjogi szakági
ügyészi munkakör betöltésére.

Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv.
14–14/C. §-a állapítja meg.

A kinevezés különös feltétele a hivatásos katonai szol-
gálatra való alkalmasság.

Az állást az a pályázó nyerheti el, aki az általános felté-
teleknek a benyújtásra elõírt határidõ leteltekor megfelel.

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, 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.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl
szóló 2007. évi CLII. törvény által meghatározott körben
az ügyészt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.

A beérkezõ pályázatokat a Katonai Fõügyészség Ügyé-
szi Tanácsa és a Gyõri Katonai Ügyészség vezetõje véle-
ményezi.

A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt.

A pályázatokat a Katonai Fõügyészség Személyügyi és
Információs Önálló Osztályára (1363 Budapest, Pf. 10)
lehet benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje:

2008. február 29.

A jelentkezõket a pályázat eredményérõl a benyújtási
határidõ lejártát követõ hatvan napon belül írásban érte-
sítjük.

Legfõbb Ügyészség
Személyügyi,

Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály

Katonai Fõügyészség
Személyügyi

és Információs
Önálló Osztály

Tájékoztató
a lakásépítési alap 2007. évi felhasználásáról

A Legfõbb Ügyészség Lakásbizottsága 2007-ben 69 ka-
matmentes munkáltatói kölcsön iránti kérelmet bírált el,
17%-kal kevesebbet, mint 2006-ban.

A 69 kérelembõl 14 elõzetes állásfoglalásra irányult.
Kérelmet nem kellett elutasítani.

A folyósítható összeg felsõ határa 2007-ben a vonatko-
zó legfõbb ügyészi utasítás módosítása folytán emelkedett.

Az egy fõre jutó kifizetett összeg 1 062 513 Ft, az emel-
kedés 2006-hoz képest 303 309 Ft, ami a lakásárak ismere-
tében még mindig csekély.

A munkáltatói kölcsönben részesítettek számát szerve-
zeti egységek szerinti bontásban a melléklet tartalmazza.

Személyügyi, Továbbképzési
és Igazgatási Fõosztály
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Melléklet a tájékoztatóhoz

fõ forint átlag

Legfõbb Ügyészség 10 9 762 300 976 230

Fõvárosi Fellebbviteli Fõü. 1 800 000 800 000

Szegedi Fellebbviteli Fõü. 0 0 0

Pécsi Fellebbviteli Fõü. 1 1 695 000 1 695 000

Debreceni Fellebbviteli Fõü. 0 0 0

Gyõri Fellebbviteli Fõü. 0 0 0

Központi Nyomozó Fõü. 1 1 000 000 1 000 000

Fõváros 12 10 639 000 886 583

Baranya 1 1 000 000 1 000 000

Bács-Kiskun 1 1 695 000 1 695 000

Békés 2 2 087 000 1 043 500

Borsod-Abaúj-Zemplén 0 0 0

Csongrád 4 3 356 000 839 000

Fejér 1 1 600 000 1 600 000

Gyõr-Moson-Sopron 3 3 500 000 1 166 667

Hajdú-Bihar 4 4 000 000 1 000 000

Heves 0 0 0

Jász-Nagykun-Szolnok 3 1 928 000 642 667

Komárom-Esztergom 0 0 0

Nógrád 1 765 000 765 000

Pest 3 3 390 000 1 130 000

Somogy 2 3 390 000 1 695 000

Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 4 673 000 934 600

Tolna 0 0 0

Vas 2 2 695 000 1 347 500

Veszprém 4 5 573 000 1 393 250

Zala 2 3 390 000 1 695 000

OKRI 0 0 0

Ügyészségek és OKRI 63 66 938 300 1 062 513
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B.
u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
(az 1400 oldal terjedelmû kiadvány ára: 9597 Ft + postaköltség) ...................... példányban, és kérem
juttassák el az alábbi címre:

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 a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2008. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.

A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest 62., Pf. 357.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével.
Telefon: 266-6567, 266-9290/240, 241 mellék.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 7560 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 3780 Ft áfával, egy példány ára: 735 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1419–1091
Formakészítés: SPRINT Kft.
08.0278 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.
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