Az ügyészségi ügyforgalmi statisztika (OSAP 1522) egyes adatkörei
2018.
I. Büntetőjogi szakág:
A) 2018. I. félév vonatkozásában:


























A nyomozó hatóság nyomozást elrendelő, feljelentést elutasító, nyomozást
felfüggesztő és nyomozást megszüntető határozatainak ügyészi felülvizsgálata
A nyomozó hatóság nyomozást elrendelő, feljelentést elutasító, nyomozást
felfüggesztő és nyomozást megszüntető határozataival kapcsolatos ügyészi
intézkedések és a fokozott ügyészi felügyelet
A nyomozó hatóság határozatai elleni panaszok: elintézésre váró panaszok, gyanúsítás
elleni és feljelentést elutasító határozatok elleni panaszok elintézése, nyomozást
felfüggesztő és nyomozást megszüntető határozatok elleni panaszok elintézése,
bűnügyi őrizetbe vétel és házkutatás elleni panaszok elintézése, lefoglalással
kapcsolatos és „egyéb” panaszok elintézése
Saját ügyészi határozat elleni panaszok (I. fokú tevékenység): elintézésre váró
panaszok, gyanúsítás elleni és feljelentést elutasító határozatok elleni panaszok
elintézése, nyomozást felfüggesztő és nyomozást megszüntető határozatok elleni
panaszok elintézése, bűnügyi őrizetbe vétel elleni és „egyéb” panaszok elintézése
Felülbírálati indítványok (I. fokú tevékenység)
Alsóbb fokú ügyészség határozatai elleni panaszok (II. fokú tevékenység): elintézésre
váró panaszok, gyanúsítás elleni és feljelentést elutasító határozatok elleni panaszok
elintézése, nyomozást felfüggesztő és nyomozást megszüntető határozatok elleni
panaszok elintézése, bűnügyi őrizetbe vétel elleni és „egyéb” panaszok elintézése
Felülbírálati indítványok (II. fokú tevékenység)
Biztosíték letétbe helyezése iránti kérelmek a vádirat benyújtása előtt
Az ügyészségen tett feljelentések
Az ügyészségen tett feljelentések és a feljelentés kiegészítések eredménye alapján tett
ügyészi intézkedések
Nyomozó hatóság nyomozás megszüntetésére irányuló javaslatok és vádemelési
javaslatai – Elintézettség összesített adatai
Nyomozó hatóság vádemelési javaslatai és befejezett ügyészségi nyomozások alapján
tett ügyészi intézkedések
Vádemelések részletezése - Vádemelések részletezése a vádemelés típusa szerint,
vádemelések részletezése a vádemelés tartalma szerint
Vádemelés elhalasztásával kapcsolatos intézkedések
Közvetítői eljárás
Nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos intézkedések
Vádemelési javaslatok elintézési ideje
Ügyész által foganatosított nyomozások időtartamának megoszlása
Elintézetlen vádemelési javaslatok időmegoszlása
A nyomozás megszüntetésére irányuló javaslatok elintézési ideje
A nyomozás megszüntetésére irányuló elintézetlen javaslatok időmegoszlása

















Ügyészségi nyomozások – A tárgyidőszakban érkezett feljelentések, elrendelt- és
befejezett nyomozások
Távoltartás – Ügyészi tevékenység, bírósági döntések
Óvadékkal kapcsolatos ügyészi és bírósági döntések
Az előzetes letartóztatások elrendelésére tett előterjesztések, indítványok és bírósági
döntések
A tárgyidőszakban lezárult előzetes letartóztatások időtartamának és megszűnési
módjainak megoszlása
Az I. fokú büntetőbírósági eljárással kapcsolatos tevékenység – Az I. fokú bírósági
határozatok és a tárgyidőszakban jogerősen befejezett ügyek
A II. fokú büntetőbírósági eljárásban elbírált fellebbezések
A II. fokú bíróság ügydöntő határozata
II. fokú ügydöntő határozat ellen bejelentett fellebbezések
II. fokú közbenső határozat ellen bejelentett fellebbezések
Perújítással kapcsolatos, hivatalbóli kezdeményezések és intézkedések
Ügyészséghez benyújtott perújítási indítvánnyal kapcsolatos intézkedések
Felülvizsgálati eljárással kapcsolatos intézkedések
Jogorvoslat a törvényesség érdekében
Jogegységi eljárás

B) 2018. II. félév vonatkozásában:
















Az ügyész által felülvizsgált nyomozó hatósági határozatok összesen (Nyomozó
hatóság nyomozást elrendelő, feljelentést elutasító, nyomozást felfüggesztő és
nyomozást megszüntető határozatai)
Ügyészi felügyelet kiemelt jelentőségű ügyben
Nyomozó hatóság határozatai elleni panaszok (I. fokú tevékenység)
Saját ügyészi határozat elleni panaszok (I. fokú tevékenység)
Felülbírálati indítványok (I. fokú tevékenység)
Felülbírálati indítványok (II. fokú tevékenység): alsóbb fokú ügyészségi határozat elleni
panaszt elbíráló saját határozat ellen bejelentett felülbírálati indítvány
Alsóbb fokú ügyészség határozatai elleni panaszok (II. fokú tevékenység): elintézésre
váró panaszok
Biztosíték letétbe helyezése iránti kérelmek a vádirat benyújtása előtt: a
tárgyidőszakban benyújtott kérelmek összesen
Az ügyészségen tett feljelentések
Kizárólagos ügyészi hatáskörbe tartozó érdemi eljárási döntések (eljárás
felfüggesztése, feltételes ügyészi felfüggesztés, eljárás megszüntetése, vádemelés)
Közvetítői eljárás: közvetítői eljárásra irányuló kérelem elutasítása, közvetítői eljárásra
utalás
Nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos intézkedések
Ügyészségi nyomozások tekintetében: a tárgyidőszakban befejezett nyomozások
összesen
Távoltartás, ügyészi tevékenység: távoltartás elrendelésével kapcsolatos
kezdeményezések összesen
























Óvadékkal kapcsolatos ügyészi és bírósági döntések: óvadékkal kapcsolatos felajánlás
összesen
Előterjesztések előzetes letartóztatás elrendelésére
Az előzetes letartóztatások elrendelésére tett indítványok
Az I. fokú büntetőbírósági eljárással kapcsolatos tevékenység: I. fokú bírósági határozat
összesen
A II. fokú büntetőbírósági eljárásban elbírált fellebbezések: fellebbezések összesen
II. fokú ügydöntő határozat ellen bejelentett fellebbezések: ügydöntő határozat elleni
fellebbezések, érkezett összesen
A II. fokú közbenső határozatok ellen bejelentett fellebbezések: közbenső határozat
elleni fellebbezések
Perújítással kapcsolatos, hivatalbóli kezdeményezések és intézkedések: hivatalból
kezdeményezett perújítás összesen
Ügyészséghez benyújtott perújítási indítvánnyal kapcsolatos intézkedések: beérkezett
perújítási indítványok összesen
Felülvizsgálati eljárással kapcsolatos intézkedések
Nyilatkozattétel felülvizsgálati eljárásban: felülvizsgálati eljárásban a Kúriától
nyilatkozattétel végett érkezett, ügyész/fél által benyújtott indítvánnyal kapcsolatos
ügy
Jogorvoslat a törvényesség érdekében
Adatkéréssel kapcsolatos ügyészi döntések
Az iratok bemutatása a felderítés során
Nyomozó hatóság beszámolója a nyomozás állásáról
Előkészítő eljárással kapcsolatos érkezések
Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezésével kapcsolatos érkezés
A bűnösség beismeréséről szóló vádemelés előtti egyezséggel kapcsolatos érkezés
Nem magyar állampolgár külföldön elkövetett bűncselekménye tárgyában érkezett
előterjesztés a büntetőeljárás megindítására
Büntetőeljárás megindításának kezdeményezése, ha a cselekményt a külföldi bíróság
már elbírálta
Indítvány bűnügyi felügyelet elrendelésére

II. Közérdekvédelmi szakterület:











Kiemelt intézkedések
Kérelmek és közérdekű bejelentések, panaszok alapján tett ügyészi intézkedések
Felelősségre vonási eljárások
Szabálysértésekkel kapcsolatos kiemelt tevékenység
Kényszerintézkedésekhez kapcsolódó közérdekvédelmi ügyészi tevékenység
Bíróság előtti tevékenység
Perindítási joghoz kapcsolódó tevékenység eredményessége
Környezetvédelmi, természetvédelmi és állatvédelmi ügyekben tett érdemi
közérdekvédelmi intézkedések
Fiatalkorúak ügyeiben tett kiemelt közérdekvédelmi intézkedések
Civil szervezetekkel kapcsolatos kiemelt közérdekvédelmi intézkedések









Fellebbviteli főügyészségek közérdekvédelmi tevékenysége
Legfőbb Ügyészség közérdekvédelmi tevékenysége
Jogszabály-tervezetek véleményezése és az Alkotmánybíróság
kezdeményezése
Jogsegély
Kúria előtti eljárások
Felektől érkező ügyek
Irányító tevékenység

eljárásának

III. Büntetés-végrehajtási szakterület:











Iktatott ügyek száma, érkezések és elintézések összesített adatai
Az I. fokú bírósági eljárással kapcsolatos tevékenység – Az I. fokú bírósági határozatok
és a tárgyidőszakban jogerősen befejezett ügyek
Vizsgálatok és vizsgálat típusú érkezések elintézései
A büntetés-végrehajtási ügyész által tartott meghallgatás alapján tett ügyészi
intézkedések
Büntetés-végrehajtási bírói meghallgatáson (tárgyaláson) való részvétel
Közérdekű munkával kapcsolatos érkezések
Jogorvoslat a törvényesség érdekében
Büntetés végrehajtásával kapcsolatos panasz, kérelem, bejelentés, büntetésvégrehajtási ügyész tevékenysége elleni panasz
A fokozatváltással és az enyhébb végrehajtási szabályokkal kapcsolatos büntetésvégrehajtási bírói eljárások
A feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos egyes büntetés-végrehajtási bírói
eljárások

