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Tisztelt Legf bb Ügyész Úr! 

Alulírott Oroszi Babett, az atlatszo.hu újságírója az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a 
következ  adatigénylést teszem. 
 
Kérem, küldje meg számomra a megadott email címre az alábbi statisztikai adatokat:  

1. 2006. január 1-je és 2010. december 13-a között Hivatali vesztegetés (régi Btk. 253. §, 
új Btk. 293. §), Hivatali vesztegetés elfogadása (régi Btk. 250. §, új Btk. 294. §), Befolyással 
üzérkedés (régi Btk. 256. §, új Btk. 299. §) b ncselekményekkel kapcsolatban az összes 
magyar nyomozó hatóság vonatkozásában értve 
 
a) Mennyi feljelentés érkezett nyomozó hatóságokhoz (Be. 170. §)? 
b) Hány alkalommal rendelték el feljelentés kiegészítését (Be. 172/A. §)? 
c) Hány  alkalommal  utasították  el  a  feljelentést:  c1)  a  Be.  174.  §-a,  c2)  Be.  175.  §  (1)  
bekezdése, c3) Be. 175. (2) bekezdése alapján? 
d) Hány alkalommal rendeltek el nyomozást (Be. 170. § (2))? 
e) Hány alkalommal függesztették fel a nyomozást (Be. 188. § (1))? 
f) Hány alkalommal rendelték el a felfüggesztett nyomozás folytatását (Be. 188. § (2))? 
g) Hány alkalommal szüntették meg a nyomozást (Be. 190. § (1))? 
h) Hány alkalommal rendelték el a megszüntetett nyomozás folytatását (Be. 191. § (2))? 
i) Hány alkalommal emeltek vádat (Be. 217. § (1))?  
 
2. 2010. december 14 és 2014. december 1-je között Hivatali vesztegetés (régi Btk. 253. 
§, új Btk. 293. §), Hivatali vesztegetés elfogadása (régi Btk. 250. §, új Btk. 294. §), 
Befolyással üzérkedés (régi Btk. 256. §, új Btk. 299. §) b ncselekményekkel kapcsolatban az 
összes magyar nyomozó hatóság vonatkozásában értve 
 
a) Mennyi feljelentés érkezett nyomozó hatóságokhoz (Be. 170. §)? 
b) Hány alkalommal rendelték el feljelentés kiegészítését (Be. 172/A. §)? 
c) Hány  alkalommal  utasították  el  a  feljelentést:  c1)  a  Be.  174.  §-a,  c2)  Be.  175.  §  (1)  
bekezdése, c3) Be. 175. (2) bekezdése alapján? 
d) Hány alkalommal rendeltek el nyomozást (Be. 170. § (2))? 
e) Hány alkalommal függesztették fel a nyomozást (Be. 188. § (1))? 
f) Hány alkalommal rendelték el a felfüggesztett nyomozás folytatását (Be. 188. § (2))? 
g) Hány alkalommal szüntették meg a nyomozást (Be. 190. § (1))? 
h) Hány alkalommal rendelték el a megszüntetett nyomozás folytatását (Be. 191. § (2))? 
i) Hány alkalommal emeltek vádat (Be. 217. § (1))?  
 



Amennyiben bármilyen értelmezési kérdés merülne fel a kérdésekkel kapcsolatban, kérem, a 
fent megadott email címen tegye fel tisztázó kérdését. 
 
Segít  együttm ködését el re is köszönöm. 
 
Budapest, 2014. december 10.  
 
        Oroszi Babett 


