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A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI 
 
 
 
A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2010. évi 952 877-ről 987 846-
ra, 3,7%-kal emelkedett. 
  
1./ A nyomozás törvényessége feletti felügyelet és a vádelőkészítés 
 
A beszámolási időszakban az ügyészségek 276 390 nyomozást elrendelő, 21 956 
feljelentést elutasító, 121 034 nyomozást felfüggesztő és 66.916 nyomozást 
megszüntető – összesen 486 296 – nyomozó hatósági határozatot iktattak. 
 
5801 – a 2010. évinél 18,6%-kal kevesebb – fokozott ügyészi felügyeletet jelentettek 
be, amelyet iratvizsgálat alapján 11 740 érdemi intézkedés követett. 
  
A nyomozó hatóság határozatai elleni, elintézésre váró panaszok száma 47 317 volt.  
A panaszok 9,6%-ának helyt adtak, 82,0%-át elutasították, az egyéb intézkedések 
aránya 6,1% volt. 
 
A saját ügyészi határozatok ellen 7825 panasz várt elintézésre. A helyt adások aránya 
4,1%, a felterjesztéseké 92,3%, az egyéb intézkedéseké 3,0% volt. 
 
A felülbírálati indítványok száma az első fokú eljárásban 71 volt. A bíróság öt 
indítványnak adott helyt. 
 
Az alsóbb fokú ügyészség határozata elleni elintézésre váró 9064 panasz 10,2%-ának 
adtak helyt, 75,7%-át elutasították, 11,6%-ában egyéb intézkedést tettek.  
Az ügyészségek 5611 vizsgálatot folytattak le a nyomozó hatóságoknál, a szám a 
2010. évi 5560-hoz képest 0,9%-kal nőtt. A lefolytatott vizsgálatok nyomán az ügyész 
409 észrevételt tett, 122 utasítást adott, 47 jelzéssel élt, és 4 büntető felelősségre 
vonást kezdeményezett. 
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A biztosíték letétbe helyezése iránti kérelmek száma 118 volt, 6,3%-kal csökkent a 
2010. évi 126-hoz képest. 
 
Az ügyészségen tett, elintézésre váró feljelentések száma a tárgyidőszakban 24 179 
volt, 2,0%-kal kevesebb, mint 2010-ben. A feljelentések 53,7%-ában elrendelték a 
nyomozást. 
 
Összesen 129 776 nyomozás megszüntetésére irányuló, illetve vádemelési javaslat 
érkezett, 3,7%-kal kevesebb, mint 2010-ben.  
 
Az elintézésre váró vádemelési javaslatok száma 129 341 volt, 3,3%-kal kevesebb, 
mint 2010-ben. Ezek közül 64 872 ügyben (50,2%) került sor vádemelésre, a 
csökkenés 9,9%.  
 
A beérkezett vádemelési javaslatok és befejezett ügyészségi nyomozások száma 
135 585 volt, 3,9%-kal kevesebb a 2010. évi 141 033-nál. 
 
A 67 019 vádemeléssel befejezett ügy közül tárgyalás mellőzésére 19 997 ügyben 
tettek indítványt, a bíróság elé állítások száma 8189 volt, és a vádlott 79 ügyben 
mondott le a tárgyalásról. 
 
225 vádemelés történt a vádlott távollétében. A vádemelés elhalasztását 8666 
személlyel szemben alkalmazták. Vádemelés mellőzésére 54 személlyel kapcsolatban 
került sor.  
 
A 122 440 elintézett vádemelési javaslatból és ügyészségi nyomozás-befejezésből 
116 486-at, vagyis az ügyek 95,2%-át 60 napon belül fejezték be. Ez az arány 2010-
ben 99% volt. 
 
A tárgyidőszak végén elintézetlenül maradt 6901 vádemelési javaslat és ügyészségi 
nyomozás befejezés közül 549, az elintézetlen ügyeknek 8,0%-a érkezett 60 napnál 
régebben. A 2010. évi arány 2,2% volt. 
 
Az elintézett 6915 nyomozás megszüntetésére irányuló javaslatból 6750-et, az ügyek 
97,7%-át intézték el 60 napon belül. Az előző évi arány 99,5% volt. 
 
Az elintézetlen nyomozás megszüntetésére irányuló javaslatok száma országosan 
271, ezek közül 21 került 60 napon túl elintézésre. 
 
A tárgyidőszakban a nyomozó ügyészségek 5207 nyomozást fejeztek be, 13,7%-kal 
kevesebbet, mint 2010-ben. 
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A közvetítői eljárásra utalások száma 4382 volt. Az eljárást az ügyész 2620 személlyel 
kapcsolatban az eredményességre tekintettel, 45 személyre vonatkozóan egyéb okból 
szüntette meg. Az elutasított kérelmek száma 3640 volt. A közvetítői eljárásra utaló 
bírósági határozatok száma 191 volt, az ügyész 154-et vett tudomásul, és 37 
fellebbezést jelentett be. 
 
A távoltartás elrendelésével kapcsolatos kezdeményezések száma 503 volt. Az ügyész 
hivatalból 59 esetben tett indítványt elrendelésre, és 356 beérkezett indítványt 
továbbított a bírósághoz. A bírósági döntések száma 292 volt. 
 
A nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos tevékenység keretében a területi ügyészségek 
1800 (2010-ben 1524) külföldi hatóságtól érkezett megkeresés tárgyában 
intézkedtek, 1378 (2010-ben 1237) esetben kerestek meg – saját kezdeményezés 
alapján – külföldi hatóságokat. A Legfőbb Ügyészség 355 (2010-ben 501) alsóbb fokú 
ügyészségtől érkező előterjesztés, 287 (2010-ben 454) külföldi hatóságtól érkező 
megkeresés tárgyában intézkedett és 529 (2010-ben 640) büntetőeljárás felajánlása 
kérdésében döntött. 
 
A felajánlott óvadékok száma 80 (2010-ben 93) volt.  A tárgyévben a bíróság 31 
felajánlást fogadott el, 29-et elutasított. 
 
 
Kényszerintézkedések 
 
A bíróságok a 6245 előzetes letartóztatás elrendelésére irányuló ügyészi indítvány 
közül 5712-nek (91,5%) adtak helyt. Előző évben az elrendelések száma 6355, aránya 
92,6% volt. 
 
A tárgyidőszakban lezárult 5915 előzetes letartóztatás időtartama a következőképpen 
alakult: 
 
Időtartam Előzetes letartóztatásban lévők száma Megoszlása (%) 

1 hónapon belül    1 090 18,4 

1-3 hó között    1 352 22,9 

3-6 hó között    2 052 34,7 

6-9 hó között       754 12,7 

9-12 hó között       393  6,6 

1 éven túl       274 4,6   

 



 · 4 ·

Az egy éven túl előzetes letartóztatásban lévők száma a 2010. évi 243-ról 274-re 
emelkedett. 
 
2./ A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység  
 
2011-ben az első fokú bírósági ügydöntő határozatok száma 124 923 volt, 1,2%-kal 
több az előző évinél. 
 
A másodfokú büntetőbírósági eljárásban fellebbezéssel érintett személyek száma 
38 261 volt, 0,6%-kal emelkedett az előző évhez képest. 
 
2011-ben az ügyészségre érkezett 1293 perújítási indítvány közül az ügyész 53 
perújítási nyomozást rendelt el, 927 indítványt megküldött a bírósághoz, 267-tel 
kapcsolatban egyéb intézkedést tett. A 2010-ben érkezett 1185 indítványból az 
elrendelések száma 52, a bírósághoz megküldött indítványok száma 837 volt.  
 
A tárgyidőszakban a hivatalból kezdeményezett perújítások száma 183 volt. 
Hivatalból indult eljárásban az ügyész 16 perújítási nyomozást rendelt el és 51 
indítványt tett perújításra. Az előző évben a hivatalból kezdeményezett perújítások 
száma 156, az elrendelések száma 10, az indítványoké 53 volt. 
 
A felülvizsgálati eljárás kezdeményezésére irányuló érkezések és a hivatalból hozott 
döntések száma a főügyészségeken és a fellebbviteli főügyészségeken 199, a Legfőbb 
Ügyészségen 25 volt. 
 
Felülvizsgálati eljárásban a Legfelsőbb Bíróságtól – nyilatkozattétel végett – 
325 (2010-ben 320) ügy érkezett, melyek közül a tárgyévben 123 ügyész által, 202 
pedig fél által benyújtott indítvánnyal volt kapcsolatos.  
 
 
3./ Büntetés-végrehajtási felügyeleti tevékenység 
 
 
A büntetés végrehajtásával kapcsolatos kezdeményezések száma a tárgyidőszakban  
28 057, 2010-ben 24 399 volt, az emelkedés 15%-os. 
 
A büntetés-végrehajtás körében 2693 panasz, kérelem és bejelentés érkezett, melyek 
közül 455-nek helyt adtak (16,9%), 919-et elutasítottak (34,1%), 127-et (4,7%) 
felterjesztettek a Legfőbb Ügyészségre, 1150 esetben egyéb intézkedést tettek 
(42,7%). A 2011. évi 2693 érkezés 5,5%-kal kevesebb a 2010. évi 2849-nél.  
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Az ügyész 2011-ben 13 832 – 7%-kal több – (2010-ben 12 932) bv. bírói tárgyaláson és 
meghallgatáson vett részt, 6990, a 2010. évinél 0,6%-kal kevesebb meghallgatást 
tartott. 
 
A bv. ügyészi tevékenység körében 2011-ben 9909 vizsgálatot folytattak le,  
mely 7,2%-kal több, mint 2010-ben (9246). Az alsóbb fokú ügyészségtől vagy más 
szervtől felterjesztett vizsgálati jelentések és egyéb anyagok száma 1156 volt, 11,5%-
kal több az előző évinél. 
 
2011-ben 24 537, 2010-ben 21 846 – 12,3%-kal több – volt az elintézésre váró bv. 
bírói első fokú ügydöntő határozatok száma. 
 


