
 
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 

a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység 2011. évi adataiból 
 
 
 
A kimutatás a 2011. évben jogerőre emelkedett bírósági határozattal érintett 
vádlottak beérkezett adatlapjainak feldolgozása alapján készült. 
 
2011-ben a bíróságok 69 363 ügyet fejeztek be jogerősen, a 2010. évi 67 311-hez 
képest, a növekedés 3%. 
 
A jogerős bírósági határozattal befejezett ügyekben 93 751 személlyel szemben 
történt vádemelés, számuk a 2010. évi 91 073-nál 2,9%-kal több.  
 
A megvádolt személyek közül a vádirattal megvádoltak száma a befejezett ügyekben 
85 506, 2010-ben 83 814 (102%) volt. Ezen belül a tárgyalás mellőzésére tett 
indítványok száma 24 014, közel azonos a 2010-ben befejezett ügyekben tett 24 137 
indítvánnyal. Lemondás a tárgyalásról a felére csökkent: 246-ról 132-re. A távollévő 
terhelttel szembeni vádemelés szintén elég nagy mértékben csökkent; 391-ről 265-re 
(67,8%). A tárgyidőszakban 8245 vádlottat (8,8%), az előző évben lezárult ügyekben 
pedig 7256 vádlottat (8%) állítottak bíróság elé. A növekedés mértéke 13,6%. 
 
Az első fokú érdemi határozat ellen bejelentett ügyészi fellebbezések 6599 vádlottat 
érintettek, ebből kizárólagos ügyészi fellebbezést 4201 vádlottal kapcsolatban 
jelentettek be. Az első fokú ügyész álláspontját a fellebbezések 86,5%-ában a 
másodfokú ügyész is osztotta. 
 
Az ügyészi fellebbezések leggyakoribb oka a kiszabott büntetések mértékének, 
súlyának vitatása volt.  A bejelentett 6599 fellebbezési okból 5165 irányult a vádlott 
terhére, súlyosításért. Másodfokon, a büntetés súlyosítása végett fenntartott ügyészi 
fellebbezések 68,2%-a eredménytelen volt. 
 
A bíróság által kiszabott büntetések és alkalmazott intézkedések 78,6%-ban egyeztek 
meg az ügyészi indítvánnyal. Ez az arány 2010-ben 80,2% volt. 
 
A másodfokú eljárásban szereplő 16 535 vádlottból 1019 vádlott tekintetében 
indítványozott az ügyész hatályon kívül helyezést, és a bíróság ennek 652 esetben 
adott helyt. 
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A jogerősen befejezett ügyek vádlottjai közül 88 564-et ítélt el a bíróság (94,5%). 
Felmentéssel végződött 3023 vádlott ügye (3,2%), és 2162 vádlottal szemben (2,3%) 
megszüntették az eljárást. 
 
A váderedményesség a 2011-ben befejezett ügyekben 96,8% volt, 0,1-gyel kevesebb, 
mint a 2010. évi 96,9%. 
 
2011-ben az egész büntetőeljárás a vádlottak 12,8%-ánál 3 hónapon belül, 12%-ánál 
3-6 hó közötti, 17,8%-ánál 6 hó és 1 év közötti, 25,7%-ánál 1-2 év közötti 
időtartamban zajlott le.  
A 2 évnél is tovább húzódó eljárások a vádlottak 31,8%-át érintették.  
 
Az első fokú ügyészségre érkezéstől 2011-ben az eljárás a vádlottak 76,7%-ánál egy 
hónapon belül, 19,6%-ánál 1-2 hónap között jutott el a vádemelésig. 
 
 
 
 
 
 
 


