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Dr. Polt Péter legfőbb ügyész országgyűlési beszámolója  

az ügyészség 2015. évi tevékenységéről 

 

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész tavalyi évről szóló – a mai napon benyújtott – országgyűlési 

beszámolójából kitűnően, változatlanul stabil, jó eredményeket mutat és kellően gyors az 

ügyészségi munka. Az ügyészség törvényesen, az anyagi igazság szem előtt tartásával végzi 

feladatait. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2015-ben tovább csökkent – 2014-hez képest 14,9%-kal – a 

bűncselekmények száma (2015: 280.113, 2014: 329.303,  2013: 377.829). 

A kiemelt bűncselekmények közül csökkent az emberölések, a vagyon elleni és a 

köznyugalom elleni bűncselekmények száma. A befejezett emberölések kapcsán – 

folyamatosan kedvező tendencia mellett – a 2015. év az elmúlt évek – sőt évtizedek – 

legkedvezőbb adatát jelenti. (2015: 99, 2014: 129, 2013: 138). 

Ezzel szemben jelentősen, 136%-kal nőtt a hivatali vesztegetések (2015: 333, 2014: 141), 

míg 82%-kal az embercsempészések (2015: 662, 2014: 363) száma.  

Erre is figyelemmel, az ügyészség elmúlt évi tevékenységének mind a korrupció, mind 

pedig az embercsempészés elleni küzdelem hangsúlyos elemét képezte. 

Ugyancsak megkülönböztetett figyelmet fordított az ügyészség a környezet és a természet 

elleni bűncselekményekre. A természetkárosítások száma csökkent, míg a 

környezetkárosítások száma csekély mértékben nőtt az előző évekhez képest. 

 

Az ügyészség váderedményessége változatlanul kedvező, amely a 2014-es adathoz (96,6%)  

képest is tovább emelkedett: 2015-ben 97,3% volt.  

 

2015-ben – a korábbi évekhez hasonlóan –  különösen eredményes volt az ügyek 

gyorsítását célzó ügyészségi törekvés. A büntetőeljárási törvényben eljárást gyorsító 

intézkedések – többek között – a tárgyalás mellőzése, illetve a bíróság elé állítás 

intézménye.  

A tárgyalás mellőzése során a  bíróság – az ügyész indítványára vagy hivatalból – tárgyalás, 

illetve a vádlott meghallgatása és bizonyítás lefolytatása nélkül állapít meg büntetést, 

illetőleg alkalmaz intézkedést. A 2015. évben az ügyész az összes vádemelés 30,5 %-ában 

(18.592 ügy) tárgyalás mellőzésére tett indítványt. A tárgyalás mellőzésére tett indítványok 

száma a megelőző évhez képest 10,3 %-kal nőtt.  

Az arra alkalmas ügyek gyors lezárását szolgálja a bíróság elé állítás intézménye is, amely 

egyszerű megítélésű, bizonyítási nehézségektől mentes ügyekben alkalmazható a terhelt 

beismerése vagy tettenérés esetén. Bíróság elé állításra a 2015. évben az összes vádemelés 

18,7 %-ában (11.430 ügy) került sor.  
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A bírósági eljárás elkerülésének lehetőségét biztosítja a közvetítői eljárás intézménye. 

A közvetítői eljárás kisebb súlyú ügyekben az elkövető és az áldozat között a 

bűncselekmény folytán keletkezett konfliktus kezelésének azon módja, amikor az állami 

büntetőigény érvényesítésével szemben a sértett és a terhelt közötti megegyezés, valamint 

az okozott sérelem elkövető általi jóvátétele kerül előtérbe. Az intézmény célja – a sértett 

sérelmeinek kompenzációja mellett – a terhelt jövőbeni jogkövetésének elérése és a 

büntetőeljárás elhúzódásának megakadályozása. 2015-ben 4633 terhelt vonatkozásában 

került sor közvetítői eljárásra, ami folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 

 

Az elmúlt év legnagyobb kihívását a tömeges bevándorlás kezelésével kapcsolatos 

bűnügyek gyors és hatékony elintézése jelentette. 2015. szeptember 15-ével a jogalkotó 

három új bűncselekményt kodifikált: a határzár tiltott átlépését, a határzár megrongálását és 

a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozását. Határzár tiltott átlépése miatt 2015. 

szeptember 15. és december 31. között 908 elkövetőt regisztráltak. A nyomozás 796 

ügyben vádemeléssel fejeződött be. amelyből 772 ügyben gyorsított eljárás keretében 

bíróság elé állította az ügyészség az elkövetőket. 

 

A legfőbb ügyészi országgyűlési beszámoló az ügyészség aktív és eredményes nemzetközi 

tevékenységét is ismerteti. Külön kiemelendő, hogy az elmúlt években a Eurojust (az 

Európai Unió tagállamai közötti büntető igazságügyi együttműködés Hágában működő 

szerve) viszonylatában jelentősen emelkedett a magyar ügyek száma. 

Az egyik legfontosabb eredmény, hogy a hazai ügyészek részvételével 2015-ben 5 új közös 

nyomozócsoport alakult, amelyből kettő magyar kezdeményezésre jött létre. A közös 

nyomozócsoportok – amelyek az Uniós együttműködés hatékony és rugalmas formáját 

jelentik – költségvetési csalásban, gyermekpornográfiában, a prostitúcióhoz kapcsolódó 

emberkereskedelemben, illetve az illegális bevándorlással kapcsolatos embercsempészetben 

nyomoztak. 
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