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A) A biintet6eljfrfsi diint6sek sz6ma

dltala cselekmdnyhez rendelten rdgzitett btintet6eljiirdsi d6nt6sek, valamint
- abban az esetben, ha az adott cselekm6nyhez legal;ibb egy elkcivet6 sziimbav6telre keriil,
akkor - az egyes elk6vet6kkel szemben alkalmazott btintet6eljiiriisi ddnt6sek szCmdnak az
Az eljC16 szervek

6sszess6ge.

Leviilogat6s szempontjdb6l az ENyoBs'18 Kitdltdsi szabiilyzat 3. sz6mu mell6klete
lBefejezett biintet6 eljiriisok statisztikiija (ENyUBS BBS) megfigyetdsi egys6gei 6s
adatk6reil szerint fe16pi 6 cselekm6ny 6s Csetekminy-Elk^vetd tcbl6kban rdgzitett, 4.
szim[ mell6klet (K6dsz6tiirak) Eljiiriisi dcintCsek k6dsz6tCr szerinti b0ntet6eljCrCsi
drint6sek sz5ma.

-

B) A biintetdeljirfsi diint6sek szima cselekm6nyenk6nt
Az eljd16 szervek 6ltal a cselekm6nyhez rendelten

rdgzitett bUntet6eljiiriisi dcint6sek, valamint

-

abban az esetben, ha az adott cselekm6nyhez legaliibb egy elk6vet6 sziimbav6telre kertil.
akkor - az egyes elkdvet6kkel szemben alkalmazott biintet6eljiirdsi d6nt6sek k6zijl statisztikai
szempontb6l legmagasabb priorit5s0.1

Leviilogatiis szempontj6b6l az ENyoBs'18 Kitdltdsi szabclyzat 3. szdm0
[Befejezett
biintet6 eljiir6sok statisztikdja (ENyoBs - BBs) megfigyel6si egysdgei 6s adatkdreil
meff6kfete szerint fel6p016 cselekmtny tcbldban rdgzitett 6s a Csetekm'ny-Elkiivet6
tiibliikban r6gzitettek kdziil a statisztikai szempont6l legmagasabb prioritiisf, a 4.

sziim0 melldklet (K6dsz6tiirak) Eljiirasi d6nt6sek k6dsz6t5r szerinti biintet6eljiiriisi
ddnt6sek szCma.

I

Prioritdsi szempontok: 1. erjaresi dontes f6csoport (a buntet6erjdr6sr6r sz6r6 2oL7.6vi
xc. tatrvdny [a
tovdbbiakban: Be.l szerinti eljiirdsi dOntesek eseteben: l. vddemel6s, . felfiiggesztes, ttt. megsztintetds,
tV.
felielentds elutasit,s; a b0ntetdeljdras16l sz6l6 1998.6vi xrx. torv6ny tovdbbialban:
r6gi Be.] Izerinti etijrasi
[a
d6nt6sek esetdben: r. vddemeres, I. erterercs, egy6b, Ir. megsziintetes, rv. ferjerent6s
2. t6rv6nyi
szabdlyozes (r. Be., [. regi Be.), 3. a Be.-ben cs a r6gi ge.-ben (k6dsz6t6rban) t6rt6n6 megjerends
"iut"rit6r1,
sorrendje
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Figyelem! A cselekm6nyek biintet6elj6riisi dOnt6s szerinti a16bontiisa
kezelend6, csak korliitozott k6vetkeztet6sek levon6s5ra alkalmas.
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C) Regisztrflt biincselekm6nyek
Regisztrdk btncselekminy: A nyomoz6 hot6sdg, illetve oz iigydszsdg meghatdrozott
rii,gzitas idapontidro ebzdmolt
biintetfletjdtnisi diint4set kiivetfien figzitett, 6s

a

cselekmdny.

Regisztr6lt a bilncselekm6ny, ha
meg5llapithat6 az elk6vet6je,6s az a korCbbi b0ntet6elj6r5si
dijnt6s szerint koriibban nem keriilt regisztr5ldsra, de a btintet6eljiirdsi dcint6s szerint
regisztrSlt;

. a b(ncselekm€nynek nem volt

.

a bfincselekm6nynek lega16bb egy elktivet6je van, akik kdziil egyik elkcivet6 r6sz6r6l sem
min6s0l a cselekm6ny a kordbbi biintet6eljiiriisi d6nt6s szerint regisztriltnak, de legalCbb az
egyik elk6vet5re 1682itett biintet6eljii16si ddnt6s szerint regisztrSlt.

Minden m6s esetben nem regisztrSlt.

Azon biintet6eljiirSsi diintesek felsorolis6t, amelyek megdllapit6sa eset6n a cselekm6ny
regisztriilt b(ncselekm6nyk6nt keriilhet elsz6mol6sra, a Kit6lt6si szabiilyzat 4. sz6m0
mel16klete (K6dsz6t6rak) Eljdr5si ddntes k6dsz6tdra tartalmazza.
A koriibbi eljiiriisi d6nt6sekhez kapcsol6d6 szdmitiisi szabiilyokat szint6n a Kit6lt6si Szabdlyzat
4. sz6m0 mel16klete (K6dsz6t5rak) Eljiiriisi dtintds k6dsz6tAra tartalmazza'

Leviilogatiis szempontjiib6l a regisztrclt bfincselekm6nyek sziima k6t r6szb6l tev6dik
dssze. Egyfel6l az ENyUBS'18 Kittiltdsi szabilyzat 3. szimri mell6klete [Befejezett
btintet6 eljiiriisok statisztikdja (ENyUBS BBS) megfigyel6si egysdgei es adatkdreil

-

szerint fe|6pij|6, Cselekmhy t6b|5ban ta|iiIhat6 azon Cselekm(nylD.k, ame|yek a
hozzdjuk tartoz6 kor5bbi buntet6eljSriisi d6nt6s szerint kor6bban nem, de a rdgzitett
biintet6eljiirdsi dtint6s szerint regisztriltnak min6siilnek. Tov5bbii a Cselekmany
tSbfShoz rendelt azon cselekm'ny-Elk^yet6 tCbl6ban taliilhat6 cselekmEnylD-k,
amelyekhez nem tartozik olyan kor5bbi buntet6e|j6rdsi daint6s, ami szerint ko16bban
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regisztrSltnak min6sUl, de tartozik hozzd lega16bb egy 16g2atett biintet6elj6riisi daint6s,
ami regisztr6ltnak min6siil.

C) Elkiivetdk
Regisdr.frlt elkiivetd: A regisztrdlt baneelekmany elkavetfljekdnt riigzitett,
idapontjdrc, az odott iigyben egyszer elszdmolt szem6ly.

o

rtigzit*se

Regisztrdlt elk6vet6 az a term6szetes szem6ly, akinek legaliibb egy elkdvetett cselekm6nye

bdrmikor regisztrdl6sra keriilt, 6s egy eljdriisban egy elkdvet6 az dltala elk6vetett
b(ncselekm6nyek szCmiit6l fiiggetleniil csak esvszer keriil elsziimoliisra, a Kit6lt6si Szabdlvzat
4. sz6mti mell€klete (K6dsz6t6rak) Eljtiriisi ditnt6s k6dsz6tiir megfele16 oszlopa alapjdn.

Leviilogatiis szempontjiib6l
elk<ivet6ib6l eredeztethet6
szdmbav6telre.

a

regisztrilt elk6vet6k szdma

a

b(ncselekm6ny
kertilnek

igy, hogy kiziir6lag az egyedi Elk6vet6tD-k

fentiekre tekintettel a regisztr6lt elk6vet6k aliibontiisa kizS16lag az E/kovet6tiiblcba n
tal6lhat6 Elkiiveta neme 6s Elkaivet, sziiletisi ddtumo2 szerint lehetsdges. Minden mds
adatktir eset6n egyn6l t6bb 6rt6k is tartozhat egy adott regisztriilt elk6vet6h6z.
A

B(incselekmdny elkdvetaje: A regisztrott bnncselekmany elkiivetfijekant riigzitett,
a
riigziEse iddpontJdro, oz odott iigyben regisztrdrt bfincselekm4nyek szdmdvar egyez1en
(okdr t6bbsz6r) elszdmolt szemety.

A biincselekm6ny elkiivet6i azok a term6szetes szem6lyek, akiknek legaliibb egy elkdvetett
cselekm6nye b6rmikor regisztrdrcsra keriirt, oryan m6don, hogy egy erjiirdsban
egy erk6vet6
az 6ltala elktivetett regisztr6lt b(ncselekm6nyek sziimCt6l fiigg5en tiibbszcrr
is elszCmoldsra
kerulhet, a Kitdlt6si Szab6lyzat 4. szcmri mell6klete (K6dsz6tdrak) Eljcrcsi d6nt6s
k6dsz6tiir
megfele16 oszlopa alapjdn.
Levclogatds szempontjiib6r a b(ncserekm€ny erkiivet6inek szdma az ENyuBs,18
Kit6ft6si szabdfyzat 3. szdmrl mel16klete szerint fel6ptl6 Csetekminy-Elkiivet1
titbl1ban

'A

hivatalos statisztik6r6l szd16 2016. dvi CtV tdrvdny (Stt.) 2.

S

5. pontja alapjiin egyedi adatnak min6sul.
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tal6lhat6 azon Elk6vet6lD-k <isszess6ge, amelyek a bijntet6eljiiresi ddnt6s szerint
regiszt16ltnak min6siilnek.

D) S6rtettek
Regisztrdtt serteft: A regisztrdtt bfincselekminy sartettiekeft ri;gzitett,
id6pontjdro, oz adott ilgyben egyszer elszdmolt szemily.

o

riigzitase

Regisztrdlt s6rtett az a Kriminalisztikai jellemz6k (ENyU BS'18 Kit6ltesi szabSlyzat 5. 6s 6. sz6mU
mell6klete) alapjdn ismert/ismeretlen, term6szetes/nem term6szetes szem6lyk6nt rtigzit6sre
s6relm6re elkovetett lega15bb egy cselekm6ny regisztrSlt
keri.ilt s6rtett, akinek
s6relm6re elkdvetett regisztrdlt
b[incselekm6ny, 6s egy eljiirdsban egy s6rtett

a

a

bfincselekm6nyek sziimiit6l fiiggetleniil csak esvszer keriil elszdmolisra'
Lev5logatSs szempontjdb6la regiszt16lt s6rtettek sz5ma a b(ncselekm6ny sertettieib6l

eredeztethet60gy,hogykiz516|agazegyedis6rtettlD-kkeruIneksz6mbaV6teIre'

fentiekre tekintettel a regiszt16lt s6rtettek al6bontdsa kiz616lag az Sdrtett tiibldban talilhat6
s'rtett kit\te megdllopithot6, s'rtett neme, S'rtett szi)letqsi d6tumo3 6s a Nem term'szetes
sdrtett dgozoti besorollso szerint lehets6ges. Minden m6s adatkiir eset6n egyn6l tdbb 6rt6k
ls tartozhat egy adott regisztrdlt s6rtetthez.

A

Btncselekminy sefteftje: A regisztrdh biincselekmdny sartettiekant riigziteft, o riigzitase
id'pontjdra, az adott iigyben rcgisztrdtt btncsetekmenyek szhmdval egyezSen (okir
tii b bszii r ) e ls zd m olt sze mdlY.

KriminalisztikaijellemzSk (ENyUBS'18 Kitolt6si szabiilyzat
sziim0 mell6klete) alapj6n ismert/ismeretlen, term6szetes/nem term6szetes

A b(ncselekmdny s6rtettjeiazok

5. 6s 6.

a

-

szem6lyk6nt rtigzit6sre keri.jlt - s6rtettek, akiknek a s6relm6re elkovetett lega16bb egy
cselekm6ny regisztrdlt b(ncselekm6ny, olyan m6don, hogy egy elj:iriisban egy sertett a
s6relm6re elktivetett regisztrSlt b6ncselekm6nyek szdmdnak megfelel6en tobbszcir is
elszdmoldsra kerUlhet.

3

Az Stt. 2. $ 5. pontja alapjiin egyedi adatnak min6sill.
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LevSlogatiis szempontj6b6l a b(ncselekmdny s6rtettjeinek szdma az ENyUBS,18
Kit6ft6si szabiilyzat 3. szitmt mel16klete szerint fel6pi.il6 cselekm'ny-sdrtett t6bldban
talclhat6 azon sirfettrD-k 6sszess6ge, amelyek eset6ben legaliibb egy hozzdjuk tartoz6
Cselekm€nylD-hoz tartoz6 cselekm6ny regisztriilt b(ncselekm6nynek min6sfl.
-/ /A M6dszertani ttmutat6ban rdgzitett szabdlyokat a 2019. junlus 30. napjait k6vet6en
0gyek vonatkoz6sdban kell alkalmaznt.

Budapesten, 2019. jrilius 11. napj6n
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