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2018. évi ..... törvény 

Az ügyészi szervezeti és jogállási törvények módosítása az ügyészi munka függetlenségének és
pártatlanságának biztosítása érdekében

1. A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény módosítása

1. §

A legfőbb  ügyész,  az  ügyészek  és  más  ügyészségi  alkalmazottak  jogállásáról  és  az  ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 20. § (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(5) Az új pályázat eredménytelensége esetén a vezetői munkakör megbízás útján tölthető be. A
megbízás legfeljebb egy évre szólhat, és ugyanazon személy ismételten nem bízható meg.”

2. §

A legfőbb  ügyész,  az  ügyészek  és  más  ügyészségi  alkalmazottak  jogállásáról  és  az  ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 23. § (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(7)  Az  Országgyűlés  határozatával  kimondja  a  legfőbb  ügyész  hivatalvesztését,  ha  a  legfőbb
ügyész  neki  felróható  okból  nem tesz  eleget  megbízatásából  eredő feladatainak,  illetve  jogerős
ítéletben megállapított bűntettet követett el, vagy más módon tisztségére méltatlanná vált.”

3. §

A legfőbb  ügyész,  az  ügyészek  és  más  ügyészségi  alkalmazottak  jogállásáról  és  az  ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 23. § (9) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(9) A 22. § (1) bekezdés d)-j) pontjaiban meghatározott esetekben a legfőbb ügyész ügyészségi
szolgálati viszonya is megszűnik.”

4. §

A legfőbb  ügyész,  az  ügyészek  és  más  ügyészségi  alkalmazottak  jogállásáról  és  az  ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 25. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(1) A legfőbb ügyész kinevezési jogkörébe tartozó vezetői kinevezés hat évre szól, és az indokolás
nélkül  bármikor  visszavonható.  A vezetői  kinevezés  visszavonása előtt  ki  kell  kérni  az ügyészi
tanács véleményét.”

5. §
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A legfőbb  ügyész,  az  ügyészek  és  más  ügyészségi  alkalmazottak  jogállásáról  és  az  ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 25. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(2) A kinevezése visszavonásakor vagy megbízatásának lejártával a vezetőt, ha ehhez hozzájárul -
választása szerint a szolgálati  helyével vagy a vezetői kinevezését megelőző szolgálati  helyével
azonos helységben, vezetői beosztásának megfelelő vagy annál alacsonyabb szintű ügyészségen -
más ügyészi munkakörbe kell áthelyezni.”

6. §

A legfőbb  ügyész,  az  ügyészek  és  más  ügyészségi  alkalmazottak  jogállásáról  és  az  ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 34. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„34. §

A legfőbb ügyész által kinevezett ügyész ügyészségi szolgálati viszonya megszűnik:
a) a kinevezési idő leteltével;
b) a felek közös megegyezésével;
c) felmentésével;
d) lemondásával;
e) az Alaptörvény 29. cikk (3) bekezdése szerinti általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével;
f) rendkívüli lemondásával;
g) országgyűlési, európai parlamenti, helyi önkormányzati képviselővé, nemzetiségi szószólóvá,
illetve  polgármesterré  történő  megválasztásával  (48.  §),  továbbá  állami  vezetővé  történő
megválasztásával vagy kinevezésével;
h) összeférhetetlenségének megállapításával;
i) hivatalvesztés fegyelmi büntetést kiszabó jogerős fegyelmi határozattal;
j)  a  bíróságnak  vele  szemben  szabadságvesztést,  közérdekű  munkát  kiszabó  jogerős
határozatával,  továbbá,  ha  büntetőeljárás  során  jogerős  határozattal  kényszergyógykezelését
rendeltek el;
k) a 17. § (5) bekezdésében szabályozott esetben;
l) a 31. § (4)-(5) bekezdésében szabályozott esetben;
m) halálával;
n) ha a 11. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyike már nem áll fenn;
o) e törvényben előírt eskütételi kötelezettség megszegésével;
p) külön törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésével.”

7. §

A legfőbb  ügyész,  az  ügyészek  és  más  ügyészségi  alkalmazottak  jogállásáról  és  az  ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 44. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
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„(1) Az ügyész nem lehet országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati képviselő, nemzetiségi
szószóló, polgármester, állami vezető, valamint nem lehet politikai párt tagja.”

8. §

A legfőbb  ügyész,  az  ügyészek  és  más  ügyészségi  alkalmazottak  jogállásáról  és  az  ügyészi
életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 53. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(1) Az ügyész köteles a legfőbb ügyész, illetve a felettes ügyész utasításának eleget tenni, azonban
ezek az utasítások nem terjedhetnek ki egy konkrét bűntetőügy befolyásolására.”

2. Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

9. §

Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 7. § (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki:
„e)  bűncselekény gyanúja  esetén  az  eset  összes  körülményét,  valamint  a  terhelő  és  a  mentő
körülményeket egyaránt felderíti.”

10. §

Az ügyészségről  szóló 2011.  évi  CLXIII.  törvény 21. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„a) a büntetőügyekben képviseli a vádat, a váddal önállóan rendelkezhet;”

3. Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a törvény 2018. június 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és
az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény

a) 22. § (2) bekezdése és
b) 51. § (1) bekezdésének a) pontja.
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Általános indokolás

Az ügyészség működését rendszeres közéleti és jogi kritika éri. A kormánypárt és érdekkörei
érinthetetlennek tűnnek, a legegyértelműbb szituációkban sem indulnak büntetőeljárások, vagy
ha mégis, azokat vádemelés nélkül zárják le. De a beígért elszámoltatásban sem jeleskedett az
ügyészség,  amennyiben  mégis  bíróság  elé  vittek  ügyeket,  a  vádiratok  tartalma  sokszor  oly
mértékben kritikán aluli volt, hogy nem egyszer a bíróságok fejezték ki szakmai értetlenségüket
a silány ügyészi munka láttán. Elmondhatjuk tehát, hogy az ügyészség nem tudott függetlenedni
a politikai nyomás alól, gyakran a látszatára sem ügyelnek annak, hogy elismert és közbizalomra
érdemesen működő szervként tudják betölteni egy demokráciában elvárható helyüket. A legfőbb
ügyész személyes felelőssége nem megkerülhető, de az ügyészségi rendszer jogi környezete is
módosításra szorul, hiszen egy "parancsuralmi" hierarchikus rendszerben esély sincsen rá, hogy
az  egyes  ügyeken  dolgozó  ügyészek  szabad  lelkiismeretük  szerint,  nyomásgyakorlás  nélkül
láthassák el a feladatukat. Megjegyezendő az is, hogy a katonai ügyészségek is részei lettek az
egységes ügyészi szervezetnek, de nem csak katonai ügyekkel foglalkoznak, hanem nyomoznak
és vádat is képviselnek civil ügyekben, ami normális esetben - a háborús és rendkívüli állapotok
kivételével - példa nélküli.

Az ügyészség szigorúan centralizált szervezet, élén a legfőbb ügyésszel. Megbízatása kilenc évre
szól, amihez hozzáadódik, hogy a legfőbb ügyész hatalma törvény által nem korlátozott, nem
ellenőrzött döntési jogosítványai vannak. Az ügyészi szervezet irányításában hatalma korlátlan.
Fentiek  következtében  az  ügyészek  is  jelentős  hatalommal  bírnak  az  igazságszolgáltatásban.
Nem elhanyagolható, hogy az ügyészi törvényességi felügyelet kiterjed a gazdasági és a civil
szervezetek ellenőrzésére is.

A  szervezeti  törvény  tárgyalja  az  ügyészség  büntetőjogi  tevékenységét,  de  mivel  ezt  a
büntetőeljárási törvény részletesen szabályozza, így az ügyészségi törvény ezzel alig foglalkozik.
A büntetőbíróság előtti tevékenységgel is ez a helyzet. Az ügyészségnek a polgári jog területén
kevés a feladata, legfőképpen a közérdekvédelem, ami a nemperes, illetve hatósági eljárások
kezdeményezését, és az ezekkel kapcsolatos jogorvoslatokat jelenti. Sajnos ezeken a területeken
sem láthattunk kellően hatákony ügyészi fellépéseket.

A  törvény  a  Kúria  elnökével  egyező  módon  szabályozza  a  legfőbb  ügyész  jogállását  és
javadalmazását, annak ellenére, hogy nem önálló hatalmi ág első vezetőjéről van szó. Ebből is
levonható  lenne  az  a  következtetés,  hogy  a  törvényhozó  az  ügyészség  függetlensége  és
önállósága  mellett  elkötelezett.  Ennek  ellenére  az  ügyészség  a  végrehajtói  hatalomnak,  a
politikailag elkötelezett kormánynak alárendelten látszik működni.

Fentiek okán indokolt a ügyészségre vonatkozó szervezeti és jogállási  törvények módosítása,
kizárva  azt,  hogy a  jövőben  a  legfőbb  ügyész  politikai  elkötelezettsége  az  egész  szervezet
működésére rányomja a bélyegét, így biztosítva az ügyészség és az eljáró ügyészek független
működését.
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Részletes indokolás

1. § 

Ha egy vezetői hely megbízással kerül határozott időre betöltésre, annak határideje maximum
egy év lehet, de emellett indokolt kizárni azt is, hogy ugyanzon személy újra megbízható legyen
ugyanazon vezetői munkakörbe.

2. § 

Indokolatlan  annak  a  rendelkezésnek  a  fenntartása,  hogy  csupán  a  köztársasági  elnök
javasolhatja  az  Országgyűlésnek,  hogy  határozatával  mondja  ki  a  legfőbb  ügyész
hivatalvesztését, ha a legfőbb ügyész neki felróható okból nem tesz eleget feladatainak, jogerős
ítéletben megállapított  bűntettet  követett  el,  vagy más módon tisztségére méltatlanná vált.  A
köztársasági  elnök  bevonása  az  eljárásba  azt  eredményezi,  hogy  az  Országgyűlés  nem  tud
önállóan dönteni egy ilyen kérdésben, még egyértelmű esetben sem, ha a köztársasági elnök nem
javasolja azt.

3. § 

Indokolatlan  annak a  rendelkezésnek a  megtartása,  hogy a  legfőbb ügyész  a  70.  életévének
betöltése után is szolgálatban maradhat, és az új legfőbb ügyész megválasztásáig gyakorolhatja a
jogköreit. A legfőbb ügyésznek vannak helyettesei, akik el tudják látni ezt a feladatot.

4. § 

Semmi  nem  indokolja,  hogy  a  bírósági  rendszertől  eltérjen  a  vezető  ügyészi  kinevezések
időtartama, különös tekintettel a hiaerchikus beosztási működésükre. Ez esetben sem engedhető
meg  a  „bebetonozott”  vezetői  állás,  különösen  nem  az  ügyészség  jelenlegi  politikailag
elfogultnak tartott helyzetéből adódón.

5-6. § 

Az  ügyészségi  vezetők  határozott  időre  való  kinevezésének  bevezetése  miatt  indokolt
módosítások.

7. § 

Az összeférhetetlenségnek három meghatározó területe van: személyi,  gazdasági, és politikai.
Egy pártok felett álló szervezetnek, mind háromnak meg kell felelni. A személyi és gazdasági
összeférhetetlenség szabályozott az ügyészi jogállási törvényben, de itt is indokolt kiemelni a
politikai párttagság tilalmát.

8. § 

A váderedményesség nem lehet önmagában fokmérője az ügyészi munkának. Ez a szocialista
Visinszkij  elmélet  maradványának  tekinthető,  és  sajnos  változatlanul  fellelhető  a
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renszerváltoztatás utáni ügyészség munkájában is. Természetszerűleg a vádnak megalapozottnak
kell lenni, aminek természetes eredője, hogy az ügyészségnek a mentő körülmények felderítését
is  el  kell  végeznie.  A jelenlegi  váderedményességi  szemlélet  azt  sem zárja  ki,  hogy kiemelt
ügyekben  nagyon  enyhe,  a  társadalom igazság érzetével  nem találkozó ítéletek  szülessenek,
hiszen az ügyészség ebben az esetben is sikeresen lezártnak tekint az eljárást.

9-10. § 

A jelenlegi utasítási rendben az ügyész, függetlenül pl. a tárgyaláson felmerült új adatoktól és
körülményektől, esetenként meggyőződése ellen,  gépiesen a felettes ügyész utasításaihoz van
kötve, ennek következtében az ügy méltányos és gyors elbírálása veszélyeztetve van. A tárgyaló
ügyésznek,  aki  végig  jelen  van a  bizonyítási  eljárás  során,  meg kell  adni  azt  a  jogot,  hogy
hivatásai  szabályainak  betartásával,  az  igazságnak  megfelelő  akár  megváltozó  álláspontot
képviseljen, vagyis a váddal önállóan rendelkezzen.

11. § 

Hatályba léptető és hatályvesztő rendelkezések.

A hatályvesztések indokolása:

A (2) bekezdés a) ponthoz: Indokolatlan annak a rendelkezésnek a megtartása, hogy a legfőbb
ügyész  megbízásának  lejárta  után  az  új  legfőbb  ügyész  megválasztásáig  gyakorolhatja  a
jogköreit. A legfőbb ügyésznek vannak helyettesei, akik el tudják látni ezt a feladatot.

A (2) bekezdés b) ponthoz: Ha valamely ügyész megasabb beosztásra is alkalmas,  arról az
elöljáróinak tudomása kell, hogy legyen, fölösleges a minősítésnél egy külön kategóriát erre
fenntartani.
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