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Az Országos Rendőr-főkapitánysághoz 2017. október 16-án érkezett megkeresése kapcsán – 

amelyben arra vonatkozóan kér adatszolgáltatást, hogy a Rendőrség 2015. január 1. és 2017. 

október 1. között (évenkénti lebontásban) hány esetben folytatott le előkészítő eljárást 

veszélyes fenyegetés szabálysértés kapcsán, ezek mennyi időt vettek igénybe, és azok közül 

hány esetben került az ügy bíróságra, illetve mik voltak a megszüntető okok – az alábbiakról 

tájékoztatom. 

 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 173. §-a alapján veszélyes fenyegetés szabálysértést az követ el, aki 

mást félelemkeltés céljából a megfenyegetett személyre vagy annak hozzátartozójára 

vonatkozó, a becsület csorbítására alkalmas tény nagy nyilvánosság elé tárásával komolyan 

megfenyeget. 

 

Az ORFK az igényléssel érintett adatok közül csak tájékoztató jellegű, közhitelesnek nem 

minősülő statisztikai adatokkal rendelkezik, amelyek az adott hónapot követő hó első napjaiban 

kerültek rögzítésre. Indokolt jelezni, hogy a feljelentés elutasítás, mint statisztikai mutató – 

figyelemmel arra, hogy az nem eljárást megszüntető ok – a kimutatásban nem szerepel. 

 

Az előkészítő eljárások átlagos hossza az ügyek iktatásának dátuma alapján, évek szerinti 

bontásban az alábbiak szerint alakult: 

- 2015. évben indult ügyek tekintetében 94 nap; 

- 2016. évben indult ügyek tekintetében 63 nap; 

- 2017. év I.-VII. hónapban indult ügyek tekintetében 79 nap; 

- 2017. év augusztus és szeptember hónapra vonatkozóan még nem rendelkezünk adattal. 
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Budapest, 2017. október 31. 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 dr. Gömbös Sándor c. r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 hivatalvezető 

 

Veszélyes fenyegetés szabálysértés 

Időszak 

Befejezett (lezárt) ügyek 

Ügy 

összesen 

(db) 

Megszüntetések 

Normál bírósági 

eljárásra 

megküldések 

száma 
Megszünte-

tés összesen 
Ismeretlen 

Szabs. 

hiánya 

Biz. 

hiánya 
Elévülés 

Büntethetősé-

get kizáró ok 

Egyéb 

eljárásban 

már 

elbírálták 

2017. I-IX. hó 10 2 0 2 0 0 0 0 7 

2016. év 15 7 0 7 0 0 0 0 5 

2015. év 23 10 1 4 1 1 2 1 7 
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