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Tisztelt Legfőbb ügyész  Úr! 

 

A Magyarországon működő Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi 
Egyesülete, feljelentést tett a Magyarországon hivatalban lévő, olyan döntési jogkörrel 
rendelkező állami vezetőkkel és ügyintézőkkel szemben, akik vélelmezhetően szándékosan 
nem hajtották végre az 53/2012. BM utasításban foglaltakat, nem cserélték le több mint 2 éve 
a feljelentés közvetlen sértettjeinek az érvényüket veszített igazolványait, így nem tudják 
gyakorolni azon jogaikat, amit számukra a jogszabályok biztosítanak, hiszen a 
jogosultságukat nem tudják okmánnyal bizonyítani!  
  
Ezt világosan és érthetően megfogalmaztuk a feljelentésünkben! 
A feljelentés szinopszisa, hogy a feljelentettek a jogszabályi „obligációjukat” ignorálva 
érdeksérelmet okoztak az alábbiak vonatkozásában: 
  

• egészségügyi intézmények igénybevételére 
• szabadidős intézmények igénybevételére 
• kulturális intézmények igénybevételére 
• a jogszabályokban meghatározott kivételekkel egyenruha viselésére 

 
A Fővárosi Főügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Osztálya a fenti számú 
szakmailag minősíthetetlen, tágabb értelemben lekezelő határozata arra utal, hogy az 
ügygazda ügyész a feljelentést el sem olvasta, vagy elolvasta, de annak tartalmát nem értette 
meg! 
 
Az elutasító határozatban az ügyész, a feljelentés valós tartalmát kikerülve, furcsa módon 
jogászhoz méltatlan módon egy mondatot vélt fontosnak, nevezetesen, hogy „a magyar állam 
jelenlegi vezetése a feljelentő réteg ellehetetlenítésére törekedett”. A mi álláspontunk szerint a 
feljelentésünkben megfogalmazott cselekmény értelmezése vonatkozásában ez kevéssé bír 
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jelentőséggel, így érthetetlen, hogy az ügyész miért gondolta, hogy ez a feljelentésben 
ismertetett cselekmény „intersum-a”.  
 
Lehet, hogy egyesületünk vezetése és tagsága túl naiv, de mi úgy véljük, hogy 
Magyarországon a „ius scriptum” a jogalkalmazókat is kötelezi, így az ügyészség sem térhet 
ettől el, sőt azt sem teheti meg, hogy egy feljelentést nem a tartalma alapján bírál el! 
Szerintünk, ha egy ügyész olyan szakmai kérdésekkel találkozik, mely képzettségén túl mutat, 
szakemberek, szakértők segítségét igénybe véve kell válaszokat, értelmezést, magyarázatot 
találnia! Sajnálatosan ez a mi feljelentésünk vonatkozásában nem valósult meg! 
 
Le merjük ezt bátran írni, hiszen hisszük, hogy az Alaptörvényben megfogalmazottak 
érvényesülése az ügyészségnek is fontos, hiszen  feladata a bűncselekmények üldözése, a jogsértő 
cselekményekkel  és mulasztásokkal szembeni fellépés, valamint a jogellenes cselekmények 
megelőzésének segítése. 
 
Ami végképp felbátorít minket, hogy az ügyészség érdemi tevékenység nélkül, pusztán 
íróasztal mögül hozhat joghatás kiváltására alkalmas határozatot úgy, hogy nem ismeri a 
részleteket, sőt ennek megismerése érdekében nem végez semmilyen érdemi adatgyűjtést, 
tájékozódást, és szakértői véleményt sem tart fontosnak!  
 
Tisztelt Főügyész úr! 
 
Tényleg ez lenne a mai magyar igazságszolgáltatás? Vagy az, hogy ezen levelünket el sem 
olvassa, az ügyben nem tájékozódik, hanem kijelöl egy „ügyintézőt” a probléma lezárására? 
 
Félreértés ne essék, nem szakmaiatlan vélelmezett vagy rosszul értelmezett cselekmény miatt 
tettük meg a feljelentésünket, mint ahogy az elutasító határozat sugallja! Természetesen 
elfogadjuk akár a negatív döntést is, ha az legalább minimális mértékben tartalmaz szakmai 
érveket a feljelentés valós tartalma vonatkozásában, és nem lekezelő, hanem a közszolgálati 
tevékenységet végző személyektől elvárható magas szakmai színvonalú, bár szervilis. És amit 
a legfontosabbnak gondolunk, hogy az ügyészségnek is be kell tartania az Alaptörvény XV. 
cikkében megfogalmazott törvény előtti egyenlőség alapelvet, és egy határozatot ennek 
szellemében kell megfogalmaznia! 
 
Kérjük, hogy jelen levelünkben jelzett ügyészségi „furcsa” határozattal összefüggésben 
szíveskedjék vizsgálatot elrendelni, vagy annak elmaradásáról, a fentiekben már részletezett 
elvek alapján, megfelelő indokoltságú tájékoztatást küldeni egyesületünknek! 
 
A vizsgálat eredményeként az alábbi kérdésekre kérünk választ! 
 
 

1. Hogyan lehetséges, hogy az ügyészség egy feljelentést nem a tartalma alapján bírál el? 
2. Megteheti-e ma Magyarországon egy ügyészség, hogy számára nem pontosan világos 

vagy érthető kérdésekben ne tájékozódjon, hanem elutasító határozat meghozatalával 
szabaduljon meg a számára „kellemetlen” ügytől? 

3. Figyelembe veszi-e egy ügyészség a hivatalból üldözendő („officialitási”) 
kötelezettségét, tehát egy feljelentésben jelzett cselekménnyel összefüggésben 
tájékozódik, gyűjt további adatokat? Ennek betartását ellenőrzi a felettes ügyészi 
szervezet? 
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4. Hivatkozhat-e egy ügyészség arra, hogy azért utasítja el a feljelentést, mert az nem 
tartalmaz bizonyítékokat? A bizonyítékok beszerzése nem az előző kérdésünkben 
felvetett „officialitási” kötelezettségből fakadóan a nyomozóhatóság feladata lenne? 

5. Tisztában vagyunk azzal, hogy a megalapozott gyanú fogalma a magyar jogrendben 
szabadon értelmezhető! Megteheti egy fiatal (doktorandusz hallgató) ügyész, hogy 
képzettségén, tapasztalatain túlmutatóan foglaljon állást e kérdésben joghatás 
kiváltására alkalmas módon? 

6. Megteheti-e az ügyészség, hogy a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 195. 
§ (2) bekezdését olyan sajátságos módon értelmezze, hogy egy jogi személyiségű 
egyesület, mely tagjai nevében tette meg a feljelentést, akik közvetlenül érintettek a 
feljelentett cselekmény vonatkozásában, hogy megvonja a határozat elleni 
panaszjogot? 

7. Végezetül a kérjük megválaszolni, hogy az elutasítás vonatkozásában független, 
kizárólag a jogi szempontokat figyelembevevő döntés született?   

  
 

Kérjük kérdéseink megválaszolását! 
 

kmf. 
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