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Törvényességi felügyeleti tevékenység 
 
A törvényességi felügyeleti tevékenységre vonatkozó adatok szerint a szakterület 
iktatott ügyeinek száma 2011-ben 148 069 volt. 
 
A tárgyidőszakban tett ügyészi intézkedések száma összesen 210 376, amelyből 
171 597 érdemi és 38 779 nem érdemi intézkedés volt. 
 
Kiemelt ügyészi intézkedésként kezeljük az óvásokat, felszólalásokat, 
figyelmeztetéseket, jelzéseket és a felelősségrevonás-kezdeményezéseket. Számuk a 
2011. évben 16 065 volt, alig valamivel kevesebb, mint a 2010. évi 16 422 (-2,2%). 
 
A tárgyidőszakban elbírált, eredményességhez kötött, kiemelt ügyészi intézkedések 
száma 16 291, amelyből 16 085 volt eredményes, ez 98,7%-ot jelent.  
 
A vizsgálatok száma 4180 volt, 19%-kal kevesebb az előző évi 5163-nál. 
A vizsgálatokkal kapcsolatos kiemelt ügyészi intézkedések száma 2011-ben 6946 volt, 
16,4%-kal kevesebb a 2010. évi 8308-nál. A felelősségre vonások száma 52-ről 56-ra 
nőtt. A vizsgálatok döntő többségét önkormányzati szerveknél (1044), társadalmi 
szerveknél (995) és alapítványoknál (965) folytatták le.  
 
Az utóvizsgálatok száma 496-ról 433-ra, 12,7%-kal csökkent. 
 
A kezdeményezett törvényességi kérelmek száma 4388-ról 3507-re csökkent. 
A törvényességi kérelmek közel 20%-a (19,8%) közlekedési szabálysértés tárgyú volt. 
Az érdemi ügyészi intézkedések száma 4447 volt, 16,5%-kal kevesebb az előző évinél. 
Az ügyészi intézkedések 12,4%-a (550) óvás volt. Az eredményes óvások száma 580, 
aránya 95,6%.  
 
A tárgyidőszakban 88 161 – a 2010. évi 84 389-nél 4,5%-kal több – szabálysértési 
megszüntető határozatot iktattak. A panaszok elbírálása során – a 2010. évi 1938-nál 
6,1%-kal kevesebb – 1819 érdemi ügyészi intézkedésre került sor. A hatályon kívül 
helyezések száma 117-ről 139-re változott. A szabálysértési ügyekkel kapcsolatos 
kiemelt ügyészi intézkedések száma a tárgyidőszakban 5219 volt, ez közel 30%-kal 
(29,8%) több a 2010. évi 4021-hez viszonyítva. A kiemelt intézkedések közül az előző 
évben 1773, 2011-ben 1981, 11,7%-kal több óvás volt. Az óvások a kiemelt 
intézkedések 38,0%-át képezik. 
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Az ügyészségekhez a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől 
4409 határozat érkezett, az előző évi 4738-nál 6,9%-kal kevesebb. 

 
A felettes ügyészséghez 1734 felterjesztett vizsgálat és 12 686 felterjesztett 
intézkedés érkezett. A felterjesztett vizsgálatok 4,9%-ában (85), míg a felterjesztett 
intézkedések 6,7%-ában (855) tettek észrevételt. Az előző évhez képest a 
felterjesztett vizsgálatok száma 3,2%-kal, a felterjesztett intézkedéseké pedig 3,4%-
kal nőtt. 
 
Az elővezetéssel kapcsolatos ügyészi intézkedések száma 23 747, az előző évi 22 093-
nál 7,5%-kal több volt. A jóváhagyások száma 22 138, az összes elővezetés  93,2%-a, a 
megtagadások száma 1609 volt a tárgyidőszakban.  

 
 
 
Magánjogi tevékenység      
 
A magánjogi tevékenység körében az érkezett ügyek száma 2011-ben 19 662 volt.  Az 
érkezett ügyek jelentős részét a bíróságtól érkező (9679), a felektől érkező (2020) 
ügyek, valamint a saját kezdeményezések (2544) teszik ki. Az érdemi ügyészi 
intézkedések száma a 2010. évi 26 506-ról 25 342-re, 4,4%-kal csökkent. A nem 
érdemi intézkedések száma a tárgyidőszakban 24 115 volt, melynek 43,%-át a 10 375 
bírósági irattanulmányozás képezi.  
 
Az érdemi ügyészi intézkedések közül az ügy tárgyát tekintve, az előző évhez 
hasonlóan, 2011-ben is az alapítványokkal és a társadalmi szervekkel kapcsolatos 
érdemi ügyészi intézkedések száma volt a meghatározó. Együttes számuk 15 906 volt.  
 
A fellebbezések száma 443 volt, közel negyedével, 23%-kal csökkent a 2010. évi 575-
höz viszonyítva. A másodfokú eljárásban a 2011. évben az első fokú ügyészség 
fellebbezését 496 esetben tartották fenn, ez 19,6%-kal kevesebb az előző évi 617-nél. 
 
A kereset, fizetési meghagyás kibocsátására indítvány, cégtörvényességi eljárás 
kezdeményezése, végrehajtási kifogás, perújítási indítvány és egyéb eljárás 
kezdeményezése kiemelt érdemi intézkedésekből a tárgyidőszakban 2924-et bíráltak 
el. Ezek közül 2898 (99,1%) volt eredményes. 
 
Az elbírált fellebbezések, csatlakozó fellebbezések száma 465, eredményessége 
97,2%-os volt. 
 
A 2011. évben 8 elbírált felülvizsgálati kérelemből 6 (2010-ben 6-ból 5) volt 
eredményes. 
 
 


