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A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye 

A korrupciós bűncselekmények elleni fellépés átfogó vizsgálatáról 
 

A vizsgálat 2007-től 2010-ig, továbbá 2011-től 2014-ig terjedő időszakainak számadatait 

összevetve megállapítható, hogy míg 2007-ben a korrupciós cselekmények 11,9%-ában 

utasították el a feljelentést és 38,8%-ában szüntették meg a nyomozást, ezek az arányok 

– folyamatosan csökkenő tendencia mellett – 2014. évre 4,0%-ra és 10,4%-ra estek 

vissza. Tehát a feljelentés elutasításával és a nyomozás megszüntetésével érintett 

korrupciós cselekmények aránya a második négy évben rendre alacsonyabb volt a 

megelőző négy évben tapasztaltnál.  

A vádemeléssel érintett cselekmények aránya jelentősen magasabb – a teljes 

bűncselekményi körhöz viszonyítva – a korrupciós bűncselekmények vonatkozásában. 

Az elmúlt nyolc év átlagában az összes korrupciós cselekmény 57,5 %-a vádemeléssel 

fejeződött be. Lezárult a korrupciós cselekmények statisztikájának országos vizsgálata. 

 

Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (az un. ENyÜBS) a 

büntetőeljárásban a cselekménynek a hatóság tudomására jutásától a nyomozás 

befejezéséig/vádemelésig tartó szakaszra vonatkozó adatokat gyűjti. A statisztikai adatgyűjtés 

az ENyÜBS rendszerben követő jellegű, mindig akkor történik, amikor a nyomozati vagy 

vádelőkészítési szak befejeződik (pl. vádemelés/vádelhalasztás/nyomozás megszűntetés). 

Ebből adódóan – értelemszerűen – a feljelentés elutasítás jóval előbb kerül rögzítésre, mint 

akár a vádemelés, akár a nyomozás megszűntetése. Gyakorlatilag a vádemelés kerül 

legkésőbb rögzítésre.  

 

Az atlatszo.hu internetes hírportál nem vette figyelembe a statisztikai adatgyűjtés 

sajátosságából fakadó tényt, hogy az adott évi statisztikában csak az adott évben lezárt/bevitt 

adatok jelennek meg, a még folyamatban lévő nyomozások adatai viszont még nem. 

Mindebből következően, egy korábbi időszak statisztikai adatait vizsgálva, abban nagyobb 

arányban szerepelnek a vádemeléssel már befejezett ügyek, ellentétben a lekérdezéshez 

közelebb eső időszakkal. 

 

Az internetes hírportálnak szolgáltatott (cselekményekre és nem a szűkebb kategóriát jelentő 

regisztrált bűncselekményekre vonatkozó) adatok ráadásul – amint azt jeleztük is – még nem 

tartalmazták a 2014. évi adatállományokból származó ENyÜBS adatokat.  

 

A Legfőbb Ügyészség vizsgálata a hírportál cikkében használt módszernek a hiányos adatkör 

miatti torzító hatására is rámutatott. 

 

Azt, hogy az adott évben vagy időszakban hogyan alakul a statisztika, lényegesen 

befolyásolja emellett egy-egy nagyobb ügy. Az ENyÜBS rendszer által nyilvántartott 

statisztikai adatokat – legyen az korrupciós vagy bármely más bűncselekmény – tehát ennek a 

fényében lehet csak értelmezni. 
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A részletek: 

 

Az atlatszo.hu internetes hírportál megkeresése két konkrétan meghatározott időszakban 

(2006. január 1-től 2010. december 13-ig, illetve 2010. december 14-től 2014. december 1-ig) 

érkezett feljelentésekre vonatkozott. Az adatszolgáltatást tartalmazó levelünkben felhívtuk az 

adatkérő figyelmét, hogy az ügyészségi statisztikai adatgyűjtések nem teszik lehetővé a 

megjelölt időszakra és tényállásokra vonatkozó valamennyi kérdés megválaszolását.  

Levelünk tartalmazta, hogy az átadott adatok cselekményre /büntetendő magatartások 

összessége/ vonatkoznak (pl. a nyomozó hatóságokhoz és az ügyészséghez érkezett 

feljelentésekkel érintett cselekmények száma; a feljelentés elutasítása büntetőeljárási 

döntésekkel érintett cselekmények száma, stb.).  

 

Ez értelemszerűen nem esik egybe sem a (regisztrált) bűncselekmények számával – amely 

egy szűkebb kategória –, valamint nem esik egybe sem a terheltek, sem pedig az egyes 

büntetőeljárások számával. Azért a cselekményi legyűjtést volt szükséges megadni, mert a 

feljelentés elutasításokat csak ez a leválogatás tartalmazza, a bűncselekményi nem, hiszen 

feljelentés elutasítás esetén nincs megindított büntető eljárás. 

 

Az internetes hírportálnak szolgáltatott adatok még nem tartalmazták a 2014. évi 

adatállományokból származó ENyÜBS adatokat. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a 2014. év 

során feljelentés elutasítással, nyomozás elrendeléssel, megszüntetéssel, stb. érintett 

cselekmények nem szerepelnek az átadott táblában, hanem azt is, hogy azok a cselekmények 

sem jelennek meg az átadott adatok között, amelyek a 2013. évi adatállomány lezárásáig nem 

rögzítettek a rendszerben.  

 

Különösen a – megkeresésben jelölt –  második időszakot érintően jelenthető tehát ki, hogy az 

ezen intervallumban tett feljelentések jelentős részénél a cselekményeket érintően egyes 

releváns intézkedések (a nyomozás megszüntetése, vádemelés, stb.) csak a 2014. évben, vagy 

azóta sem történtek meg, mert az adott ügy folyamatban van. 

 

A Legfőbb Ügyész úr által e tárgykörben elrendelt országos vizsgálat azokra az ügyekre 

terjedt ki, amelyeknek az adatait az adott időszak(ok)ban az ENyÜBS-ben rögzítették.  Így 

egyrészt le tudtuk gyűjteni az érintett ügyek azonosítóit az ENyÜBS adatbázisából, másrészt 

kiküszöbölhető volt a sajtócikkben használt módszernek a hiányos adatkör miatti torzító 

hatása. 

 

Figyelemmel erre – és így elszakadva az újságcikk alapjául szolgáló adatkérésben megjelölt 

időszakok és bűncselekmények meglehetősen önkényesen kiragadott voltától – a 2007. és 

2014. évek közötti időszakra vonatkozóan évenkénti bontásban legyűjtöttük az ENyÜBS-

ben rendelkezésre álló adatokat, kiemelt figyelemmel az ügyészség által folytatott 

nyomozásokkal kapcsolatba hozható korrupciós cselekmények számadataira is.   

 

Ebből megállapítható: 

 

A 2007-2010 és a 2011-2014 közötti 4-4 éves időszakokat összevetve látható, hogy 2011-

2014 között több korrupciós cselekményhez kapcsolódóan rögzítettek adatot. 

 

2011-2014 között a korrupciós cselekményekkel kapcsolatban rögzített feljelentés 

elutasítás és nyomozás megszüntetés együttes aránya rendre alacsonyabb volt az előző 

időszak adataihoz képest. 
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A korrupciós bűncselekmények vonatkozásában a feljelentés elutasításával érintett 

cselekmények aránya az egyéb befejezési módokkal érintett cselekményekhez képest a 

kezdeti évek magasabb arányszámai (2007: 11,9 %, 2008: 11,2 %), és a 2009. év kifejezetten 

alacsony arányszáma (3,5 %) után 2010. évtől csökkenő tendenciát mutat, a 2014.  évben 

mindössze az összes korrupciós cselekmény 4,0 %-a volt. A nyolcéves időszak átlagában ez az 

összes korrupciós cselekmény 6,7 %-át jelenti (11.615 cselekményből 780). 

 

A korrupciós bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás megszüntetésével érintett 

cselekmények aránya – a 2009. év kivételével (21,3 %) – a kezdeti időszak magasabb értékeit 

követően (2007: 38,8 %, 2008: 32,3 %, 2010: 40,2 %) 2011-2013. között az összes korrupciós 

cselekmény körülbelül negyede volt, majd 2014. évben tovább csökkent 10,4 %-ra. A 

nyolcéves időszak átlagában ez az összes korrupciós cselekmény kevesebb mint negyedét 

(22,1 %) jelenti (11.615 cselekményből 2.569). 

(Ezzel szemben valamennyi bűncselekmény vonatkozásában a nyomozás megszüntetésével 

érintett cselekmények aránya 34,3%.) 

 

A korrupciós bűncselekmények vonatkozásában a vádemeléssel érintett cselekmények aránya 

a teljes bűncselekményi körhöz viszonyítva jelentősen magasabb: 47,3 % (2007-ben) és 74,2 

% (2009-ben) között szóródik úgy, hogy 2011-2013. között 60 %-nál magasabb volt. 2014. 

évben az arány 49,4 % volt, ennek azonban elsősorban az ún. nyelvvizsga-ügyben 

nagyszámban alkalmazott vádemelés elhalasztása a magyarázata, hiszen az eltereléssel 

érintett cselekmények aránya 2014. évben 35,6 % lett. A nyolcéves időszak átlagában a 

vádemeléssel érintett korrupciós cselekmények az összes korrupciós cselekmény 57,5 %-át 

jelentik (11.615 cselekményből 6.682).  

(Ezzel szemben valamennyi bűncselekmény vonatkozásában a vádemeléssel érintett 

cselekmények aránya 31,8%.) 

 

Az ügyészség által végzett nyomozások körében a korrupciós bűncselekmények 

vonatkozásában a feljelentés elutasításával érintett cselekmények aránya minden évben 

alacsonyabb volt, mint az ügyészségi nyomozás teljes bűncselekményi köre esetén. A 

nyolcéves időszak átlagában ez az összes korrupciós cselekmény 7,0 %-át érinti (7.317 

cselekményből 510). 

 

Az ügyészség által végzett nyomozások körében a korrupciós bűncselekmények 

vonatkozásában a nyomozás megszüntetésével érintett cselekmények aránya – a 2009. év 

adatát (28,8 %) leszámítva – folyamatos csökkenést mutat, a nyolcéves időszak átlagában ez 

az összes korrupciós cselekmény 21,3 %-át érinti (7.317 cselekményből 1.561). 

 

Az ügyészség által végzett nyomozások körében a korrupciós bűncselekmények 

vonatkozásában a vádemeléssel érintett cselekmények aránya a vizsgálati időszak minden 

évében jelentősen meghaladja az ügyészségi nyomozás teljes bűncselekményi köre esetén 

meglévő  arányokat, a nyolcéves időszak átlagában ez az összes korrupciós cselekmény több 

mint felét (51,9 %) érinti (7.317 cselekményből 3.800). Ez az arány több mint kétszerese a 

nyomozás megszüntetések arányának. 

 

Az ügyészség honlapján közzétesszük az ezen adatokat tartalmazó ábrákat. 

 

Budapest, 2015. június 01. 

Legfőbb Ügyészség 

Kommunikációs és Sajtóosztály 


