GYORSTÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Köztársaság ügyészi szerveinek
2007. évi büntetőjogi ügyforgalmáról
A BÜNTETŐJOGI SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG FŐBB ADATAI
A büntetőjogi szakterületen iktatott ügyiratok száma a 2006. évi 877 444-ről 2007-ben
948 427-re,* 8,1%-kal emelkedett.
1./ A nyomozás törvényessége feletti felügyelet és a vádelőkészítés
A beszámolási időszakban az ügyészségek 250 882 nyomozást elrendelő, 14 925
feljelentést elutasító, 12 081 nyomozást felfüggesztő és 246 823 nyomozást
megszüntető – összesen 524 711 – nyomozó hatósági határozatot iktattak.
2007-ben 6 951 – a 2006. évinél 0,9%-kal több – fokozott ügyészi felügyeletet
jelentettek be, amelyet iratvizsgálat alapján 11 664 érdemi intézkedés követett.
A nyomozó hatóság határozatai elleni, elintézésre váró panaszok száma 2007-ben
25 519 volt. A panaszok 10,0%-ának helyt adtak, 70,7%-át elutasították, az egyéb
intézkedések aránya 17,4% volt.
A saját ügyészi határozatok ellen 7 264 panasz várt elintézésre. A helyt adások aránya
4,1%, a felterjesztéseké 83,9%, az egyéb intézkedéseké 11,2% volt.
A felülbírálati indítványok száma az első fokú eljárásban 63 volt. A bíróság 4 (6,3%)
indítványnak adott helyt.
Az alsóbb fokú ügyészség határozata elleni elintézésre váró 7 716 panasz 11,7%-ának
adtak helyt, 68,6%-át elutasították, 18,1%-ában egyéb intézkedést tettek.
Az ügyészségek 2007-ben 5 275 vizsgálatot folytattak le a nyomozó hatóságoknál. A
vizsgálatok száma a 2006. évi 5 367-hez képest 1,7%-kal csökkent. A lefolytatott
vizsgálatok nyomán az ügyész 639 észrevételt tett, 54 utasítást adott, 25 jelzéssel élt, 3
büntető és 1 fegyelmi felelősségre vonást kezdeményezett.

*

Tartalmazza a 2007. I. félévi gyanúsítás elleni ellenvetések számát is.
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A biztosíték letétbe helyezése iránti kérelmek száma 280 volt, jelentősen, 38,7%-kal
csökkent a 2006. évi 457-hez képest.
Az ügyészségen tett, elintézésre váró feljelentések száma a tárgyidőszakban 15 576
volt, 1,9%-kal több, mint 2006-ban. A feljelentések 81,2%-ában elrendelték a
nyomozást.
2007-ben összesen 124 859 nyomozás megszüntetésére irányuló javaslat és
vádemelési javaslat érkezett, 3,8%-kal kevesebb, mint 2006-ban.
Az elintézésre váró vádemelési javaslatok száma 114 927 volt, 3,6%-kal kevesebb,
mint 2006-ban. Ezek közül 68 460 ügyben (59,6%) került sor vádemelésre, a
csökkenés 8,5%.
A 2007-ben érkezett vádemelési javaslatok és befejezett ügyészségi nyomozások
száma 119 801 volt, 3,3%-kal kevesebb a 2006. évi 123 865-nél.
A 70 456 vádemeléssel befejezett ügy közül tárgyalás mellőzésére 22 941 ügyben
tettek indítványt, a bíróság elé állítások száma 6 364 volt, és a vádlott 349 ügyben
mondott le a tárgyalásról.
A tárgyidőszakban 257 vádemelés történt a vádlott távollétében. A vádemelés
elhalasztását 6 095 személlyel szemben alkalmazták. Vádemelés mellőzésére 81
személlyel kapcsolatban került sor.
A 2007. évi 115 125 elintézett vádemelési javaslatból és ügyészségi nyomozásbefejezésből 115 022-t, vagyis az ügyek 99,9%-át 60 napon belül fejezték be. Az arány
0,1%-kal magasabb a 2006. évinél.
A tárgyidőszak végén elintézetlenül maradt 4 676 vádemelési javaslat és ügyészségi
nyomozás befejezés közül 8, az elintézetlen ügyeknek mindössze 0,2%-a érkezett 60
napnál régebben. A 2006. évi arány 0,3% volt.
Az elintézett 14 068 nyomozás megszüntetésére irányuló javaslatból 14 050-et, az
ügyek 99,9%-át intézték el 60 napon belül. Az előző évi arány 99,8% volt.
Az elintézetlen nyomozás megszüntetésére irányuló javaslatok száma országosan 523,
és ezek 60 napon belül érkeztek, tehát 60 napnál régebben érkezett, elintézetlen ügy
nem maradt. Az előző évben az elintézetlen javaslatok 0,2%-a érkezett 60 napnál
régebben.
A tárgyidőszakban a nyomozó ügyészségek 4 889 nyomozást fejeztek be, 3,1%-kal
többet, mint 2006-ban.
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A közvetítői eljárásra utalások száma 1 559 volt. Az eljárást az ügyész 635 személlyel
kapcsolatban az eredményességre tekintettel, 13 személyre vonatkozóan egyéb okból
szüntette meg. Az elutasított kérelmek száma 833 volt. A közvetítői eljárásra utaló
bírósági határozatok száma 377 volt, az ügyész 265-öt vett tudomásul és 102
fellebbezést jelentett be.
A távoltartás elrendelésével kapcsolatos kezdeményezések száma 163 volt. Az ügyész
hivatalból 28 esetben tett indítványt elrendelésre és 89 beérkezett indítványt
továbbított a bírósághoz. A bírósági döntések száma 114 volt.
A nemzetközi jogsegéllyel kapcsolatos tevékenység keretében a területi ügyészségek
819 (2006-ban 721) külföldi hatóságtól érkezett megkeresés tárgyában intézkedtek,
512 (2006-ban 479) esetben kerestek meg – saját kezdeményezés alapján – külföldi
hatóságokat. A Legfőbb Ügyészség 257 (2006-ban 171) alsóbb fokú ügyészségtől
érkező előterjesztés, 438 (2006-ban 452) külföldi hatóságtól érkező megkeresés
tárgyában intézkedett és 633 (2006-ban 657) büntető eljárás felajánlása kérdésében
döntött.
A felajánlott óvadékok száma 2006-ban 128, 2007-ben 94 volt. A tárgyévben a bíróság
47 felajánlást fogadott el, 38-at elutasított.
Kényszerintézkedések
A bíróságok 2007-ben az 5 301 előzetes letartóztatás elrendelésére irányuló ügyészi
indítvány közül 4 882-nek (92,1%) adtak helyt. Az előző évben az elrendelések száma
4 896, aránya 92,3% volt.
A tárgyidőszakban lezárult 4 831 előzetes letartóztatás időtartama a következőképpen
alakult:
Időtartam

Előzetes letartóztatásban lévők
száma
822

Megoszlása (%)

1-3 hó között

1 243

25,7

3-6 hó között

1 778

36,8

6-9 hó között

570

11,8

9-12 hó között

290

6,0

1 éven túl

128

2,7

1 hónapon belül

17,0

Az egy éven túl előzetes letartóztatásban lévők száma a 2006. évi 169-ről 128-ra
csökkent.
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2./ A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység
2007-ben az első fokú bírósági ügydöntő határozatok száma 117 858 volt, 7,2%-kal
kevesebb az előző évinél.
A másodfokú büntetőbírósági eljárásban 32 151 fellebbezéssel érintett vádlott
szerepelt, számuk 3,9%-kal csökkent az előző évhez képest.
2007-ben az ügyészségre érkezett 1 214 perújítási indítvány közül az ügyész 71
perújítási nyomozást rendelt el, 798 indítványt megküldött a bírósághoz, 307-tel
kapcsolatban egyéb intézkedést tett. A 2006-ban érkezett 1 126 indítványból az
elrendelések száma 74, a bírósághoz megküldött indítványok száma 776 volt.
A tárgyidőszakban a hivatalból kezdeményezett perújítások száma 112 volt. Hivatalból
indult eljárásban az ügyész 14 perújítási nyomozást rendelt el és 43 indítványt tett
perújításra. Az előző évben a hivatalból kezdeményezett perújítások száma 77, az
elrendelések száma 14, az indítványoké 29 volt.
A felülvizsgálati eljárás kezdeményezésére irányuló érkezések és a hivatalból hozott
döntések száma a főügyészségeken és a fellebbviteli főügyészségeken 455, a Legfőbb
Ügyészségen 27 volt.
Felülvizsgálati eljárásban a Legfelsőbb Bíróságtól – nyilatkozattétel végett –
359 (2006-ban 378) ügy érkezett, melyek közül a tárgyévben 88 ügyész által, 271
pedig fél által benyújtott indítvánnyal volt kapcsolatos.
3./ Büntetés-végrehajtási felügyeleti tevékenység
A büntetés végrehajtásával kapcsolatos kezdeményezések száma a tárgyidőszakban
19 197, 2006-ban 18 653 volt, az emelkedés 2,9%-os.
A büntetés-végrehajtás körében 2 066 panasz, kérelem és bejelentés érkezett, melyek
közül 638-nak helyt adtak (30,9%), 653-at elutasítottak (31,6%), 32-t (1,5%)
felterjesztettek a Legfőbb Ügyészségre, 713 esetben egyéb intézkedést tettek (34,5%).
A 2007. évi 2 066 érkezés azonosnak tekinthető a 2006. évi 2 065-tel.
Az ügyész 2006-ban 10 827, 2007-ben 11 171 – 3,2%-kal több – bv. bírói tárgyaláson
és meghallgatáson vett részt, 2007-ben 6 150, a 2006. évi 5 142-nél 19,6%-kal több
meghallgatást tartott.
A bv. ügyészi tevékenység körében 2006-ban 7 446, 2007-ben 7 297 – 2,0%-kal
kevesebb – vizsgálatot folytattak le. Az alsóbb fokú ügyészségtől vagy más szervtől
felterjesztett vizsgálati jelentések és egyéb anyagok száma 2006-ban 1 293, 2007-ben
1 266 volt, a csökkenés 2,1%.
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2006-ban 18 772, 2007-ben 18 400 – 2,0%-kal kevesebb – volt az elintézésre váró bv.
bírói első fokú ügydöntő határozatok száma.
Budapest, 2008. február 28.

