
 

I. Környezeti fenntarthatósági jelentés a 2010. évre vonatkozóan 

 

Helyzetfelmérés – Környezeti teljesítmény indikátorok 

 

          Szempontok (1-9.) Mennyiség Mértékegység 

1. Szempont: Anyagok   

a) Papír (A/4) 
  

2010-ben beszerzett mennyiség összesen 27.194.500 lap 

b) Tonerek (fénymásolók, nyomtatók, faxok 

   összesen: 
  

2010-ben beszerzett mennyiség összesen: 3.224 
                      db 

Megjegyzés: 

2. Szempont: Energia 
  

a) Villamos energia felhasználás   

2010-ben  3.138.568 kWó 

átlagos havi: 352.459 kWó/hó 

b) Távhőenergia felhasználás    

2010-ben 10.009 GJ 

átlagos havi: 834 GJ/hó 

c) Gáz felhasználás 
  

2010-ben 2.062.890 m3 

átlagos havi: 172.540 m3/hó 

Megjegyzés: A 2. és 3. szempontokhoz: Azokban az egyébként gyakori esetekben, amikor az ügyészségek 

bírósági, vagy mások által fenntartott épületben, illetve társasházban működnek, és bérleti-, bérleti jellegű  

díjat, társasházak esetén közös költséget fizetnek, nem tudnak arra vonatkozóan adatot szolgáltatni, hogy  

ténylegesen mennyi vizet, áramot, gázt fogyasztanak. Ezekben az esetekben a számlát az ügyészséget elhe- 

lyező épület fenntartója csak összegszerűen állítja ki, a fogyasztás mértékét vagy nem tudja, vagy nem jelö- 

li meg. Ilyenkor ezek a számlák átalány jellegűek. Jellemzően ezek az ügyészségek külön mérőórával sem  

rendelkeznek. Az átalányjellegű díj pedig négyzetméterre, vagy személyekre, vagy az épületben megközelí- 

tőleg elfoglalt területre vannak vetítve.  
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          Szempontok (1-9.) 
Mennyiség Mértékegység 

3. Szempont: Víz 
  

Vízfelhasználás   

2010-ben 29.688 m3 

átlagos havi: 2.469 m3/hó 

           Megjegyzés: 

4. Szempont: Biodiverzitás   

Közvetlen módon nem mérhető adat  
- - 

Megjegyzés: Az ügyészségek az alapvető közüzemi szolgáltatásokat (víz-, csatorna-, szemétszállítás) termé- 

szetesen igénybe veszik. Ezért erre vonatkozóan a további érdemi választ nem lehetett adni.  

          Szempontok (1-9.) Mennyiség Mértékegység 

5. Szempont: Légnemű és cseppfo-

lyós kibocsátások és hulladékok 

 
 

Ártalmatlanításra kerülő hulladék mértéke 
 

 

Használaton kívül helyezett tonerek száma  

2010-ben 
2.835 db 

Ebből szakosodott hulladékgyűjtőknek átadott  

tonerek száma: 
2.663* db 

Akkumulátorok és  

2.695** db elemek számát is javasoljuk  

feltüntetni. 

Megjegyzés:* A két szám közötti eltérés abból adódik, hogy több ügyészségen a tonereket újratöltetik, vagy a 

nyomtatót, faxot bérlik, és ezzel a tonereket is. Így nem az ügyészség feladata átadni a hulladékgyűjtőnek az 

elhasznált tonereket.  

** Az akkumulátorok és elemek számát nem tudta minden ügyészség külön megadni, ezért az akkumulátorok 

 és elemek száma együtt szerepel.  

 

6. Szempont: Termékek és szolgáltatások 
 

 

2010-ben keletkezett ügyek száma összesen: 
751 577 

eset 

2010-ben lezárt ügyek száma összesen:  409.634 eset 

2010-ben vádemeléssel lezárt ügyek száma 

összesen: 
74.469 eset 

2010-ben elektronikusan tanúsított dokumen- 

tumok száma: 
8 irat 

2010-ben postai úton beérkezett dokumentu- 

mok száma: 
599.512* irat 
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2010-ben elektronikusan beérkezett dokumen- 

tumok száma: 
8.900** irat 

Megjegyzés: * 16 ügyészség nem tudott adatot szolgáltatni a postai úton beérkezett dokumentumok számá- 

ra, mert ennek megállapítására nyilvántartásuk nem alkalmas. A Fővárosi Főügyészségen a jelenleg alkalma- 

zott ügyviteli rendszerből a postai úton beérkezett dokumentumok számát nem lehet meghatározni.  

Minden ügyészségi szervezeti egység rendelkezik postafiókkal, ahonnét reggelente a kézbesítő elhozza a be- 

érkezett küldeményeket, melyeket a címzettek szerint különböző postakönyvekbe rögzít, feladó, dátum, a  

címzett, és amennyiben megállapítható a küldemény tárgya szerint. A nap során beérkező küldeményeket  

folytatólagosan vezetik a postakönyvekben. A tértivevénnyel érkezett küldeményeket aláírás ellenében le- 

het átvenni, azonban az aláírt lista a postán marad. Az ajánlott küldemények átvételét aláírással sem kell iga- 

zolni. Összefoglalva tehát, a postán beérkezett küldemények egy részére lehet csak számszerű adatokat szol- 

gáltatni. (A posta csak külön díjazás ellenében a kért adatokat megadná.)  

A megyékben a postai úton beérkező iratok számát szintén nem tartják nyilván, mert naponta nagyon sok 

helyről (rendőrség, bíróság, NAV, stb.) és nagy mennyiségű iratot hoznak, így nem rögzítik, hogy mi az, ami 

postán keresztül jön, és mi az, amit máshonnan hoznak.  

** Az elektronikusan beérkező dokumentumok számának mérésére még nincs kiépítve az EIR-rendszer,  

ami előreláthatóan ezek mérésére fog szolgálni a jövőben. Aki tudott adatot szolgáltatni az e-mailek számá- 

ról, azok a központi e-mail címre érkezett e-mailek számát adták meg.  

7. Szempont: Jogszabályoknak való meg- 

felelés 

Az Ügyészséggel szemben jog-

szabályi előírások megsértése 

miatt bírságot nem szabtak ki. 

 

   

Megjegyzés: 

 

 
8. Szempont: Szállítás   

Az Ügyészség által üzemeltetett gépjárművek 

száma 2010-ben: 
96 db 

Ebből környezetvédelmi tanúsítvánnyal ren- 

delkező gépkocsi: 
96 db 

Gépjárművek futásteljesítménye 2010-ben: 2.755.864 km/2010. év 

Megjegyzés: - 

 

 
9. Szempont: Átfogó adatok 

 
 

Környezetvédelmi költségvetési adatok:  Ft 

Fűtéskorszerűsítésre fordított összeg 2010- 

ben: 
68.286.000 Ft 

Korszerűbb hulladékgazdálkodásra fordított  

összeg 2010-ben:  
- Ft 

Csatornabekötésre fordított összeg 2010-ben: 4.897.000 Ft 

Világítás korszerűsítésére fordított összeg  

2010-ben: 
109.115.000 Ft 

Vízbekötés korszerűsítésére fordított összeg  

2010-ben: 
5.051.000 Ft 

Hőszigetelésre fordított összeg 2010-ben:  10.929.000 Ft 

Akadálymentesítésre fordított összeg 

 2010-ben: 
10.830.000 Ft 

Klímaberendezésre költött összeg 2010-ben:  20.600.000 Ft  
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Megjegyzés: A beruházásokat szinte kivétel nélkül a Legfőbb Ügyészség finanszírozta. 

 

 A Katonai Főügyészség, dr. Bánhegyi Gábor vezérőrnagy úr, főosztályvezető katonai ügyész egyetértésével a 

következőkről tájékoztatott: A katonai ügyészi szervezeti 2011. december 31-ig - 2012. január 1-jével létrejövő 

teljes integrációig a HM költségvetés önálló alcímeként gazdálkodó szervezet. Ez jelenti azt is, hogy a 

jelentésben foglalt több kérdésre nem tudnak pontos adatokat adni, ugyanis a még katonai szervezetként is 

létező szervezet a Magyar Honvédség költségvetésének terhére számos területen részesül különböző 

szolgáltatásokból. A kért adatok teljes körű beszerzését nehezíti az is, hogy a közelgő integrációval kapcsolatos 

feladatok végrehajtása teljes mértékben leköti az ezzel foglalkozó szakmai állomány kapacitását.  

A fentiekre tekintettel a katonai ügyészi szervezet adatait a 2010. évre vonatkozó jelentés nem tartalmazza. 

Hasonlóképpen a 2011. évi jelentésben sem fognak szerepelni ezen adatok.  

Budapest, 2011. december 20. 

  

  

 

  

 

 

Dr. Polt Péter s.k. 

legfőbb ügyész 


