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A) A büntetőeljárási döntések száma 

 

Az eljáró szervek által a cselekményhez rendelten rögzített büntetőeljárási döntések, valamint 

– abban az esetben, ha az adott cselekményhez legalább egy elkövető számbavételre kerül, 

akkor – az egyes elkövetőkkel szemben alkalmazott büntetőeljárási döntések számának az 

összessége. 

 

Leválogatás szempontjából az ENyÜBS’18 Kitöltési szabályzat 3. számú melléklete 

[Befejezett büntető eljárások statisztikája (ENyÜBS – BBS) megfigyelési egységei és 

adatkörei] szerint felépülő Cselekmény és Cselekmény-Elkövető táblákban rögzített, 4. 

számú melléklet (Kódszótárak) Eljárási döntések kódszótár szerinti büntetőeljárási 

döntések száma. 

B) A büntetőeljárási döntések száma cselekményenként 

 

Az eljáró szervek által a cselekményhez rendelten rögzített büntetőeljárási döntések, valamint 

– abban az esetben, ha az adott cselekményhez legalább egy elkövető számbavételre kerül, 

akkor – az egyes elkövetőkkel szemben alkalmazott büntetőeljárási döntések közül statisztikai 

szempontból legmagasabb prioritású.1  

 

Leválogatás szempontjából az ENyÜBS’18 Kitöltési szabályzat 3. számú [Befejezett 

büntető eljárások statisztikája (ENyÜBS – BBS) megfigyelési egységei és adatkörei] 

melléklete szerint felépülő Cselekmény táblában rögzített és a Cselekmény-Elkövető 

táblákban rögzítettek közül a statisztikai szempontól legmagasabb prioritású, a 4. 

számú melléklet (Kódszótárak) Eljárási döntések kódszótár szerinti büntetőeljárási 

döntések száma. 

 

 

                                                           
1 Prioritási szempontok: 1. eljárási döntés főcsoport (a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény [a 
továbbiakban: Be.] szerinti eljárási döntések esetében: I. vádemelés, II. felfüggesztés, III. megszüntetés, IV. 
feljelentés elutasítás; a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény [a továbbiakban: régi Be.] szerinti eljárási 
döntések esetében: I. vádemelés, II. elterelés, egyéb, III. megszüntetés, IV. feljelentés elutasítás), 2. törvényi 
szabályozás (I. Be., II. régi Be.), 3. a Be.-ben és a régi Be.-ben (kódszótárban) történő megjelenés sorrendje 
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Figyelem! A cselekmények büntetőeljárási döntés szerinti alábontása a fenti kitétellel 

kezelendő, csak korlátozott következtetések levonására alkalmas. 

C) Regisztrált bűncselekmények 

 

Regisztrált bűncselekmény: A nyomozó hatóság, illetve az ügyészség meghatározott 

büntetőeljárási döntését követően rögzített, és a rögzítés időpontjára elszámolt 

cselekmény. 
 

 

Regisztrált a bűncselekmény, ha 

 

• a bűncselekménynek nem volt megállapítható az elkövetője, és az a korábbi büntetőeljárási 

döntés szerint korábban nem került regisztrálásra, de a büntetőeljárási döntés szerint 

regisztrált; 

 

• a bűncselekménynek legalább egy elkövetője van, akik közül egyik elkövető részéről sem 

minősül a cselekmény a korábbi büntetőeljárási döntés szerint regisztráltnak, de legalább az 

egyik elkövetőre rögzített büntetőeljárási döntés szerint regisztrált. 

 

Minden más esetben nem regisztrált. 

 

Azon büntetőeljárási döntések felsorolását, amelyek megállapítása esetén a cselekmény 

regisztrált bűncselekményként kerülhet elszámolásra, a Kitöltési Szabályzat 4. számú 

melléklete (Kódszótárak) Eljárási döntés kódszótára tartalmazza. 

 

A korábbi eljárási döntésekhez kapcsolódó számítási szabályokat szintén a Kitöltési Szabályzat 

4. számú melléklete (Kódszótárak) Eljárási döntés kódszótára tartalmazza. 

 

Leválogatás szempontjából a regisztrált bűncselekmények száma két részből tevődik 

össze. Egyfelől az ENyÜBS’18 Kitöltési szabályzat 3. számú melléklete [Befejezett 

büntető eljárások statisztikája (ENyÜBS – BBS) megfigyelési egységei és adatkörei] 

szerint felépülő, Cselekmény táblában található azon CselekményID-k, amelyek a 

hozzájuk tartozó korábbi büntetőeljárási döntés szerint korábban nem, de a rögzített 

büntetőeljárási döntés szerint regisztráltnak minősülnek. Továbbá a Cselekmény 

táblához rendelt azon Cselekmény-Elkövető táblában található CselekményID-k, 

amelyekhez nem tartozik olyan korábbi büntetőeljárási döntés, ami szerint korábban 
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regisztráltnak minősül, de tartozik hozzá legalább egy rögzített büntetőeljárási döntés, 

ami regisztráltnak minősül. 

D) Elkövetők 

 

Regisztrált elkövető: A regisztrált bűncselekmény elkövetőjeként rögzített, a rögzítése 

időpontjára, az adott ügyben egyszer elszámolt személy. 

 

 

Regisztrált elkövető az a természetes személy, akinek legalább egy elkövetett cselekménye 

bármikor regisztrálásra került, és egy eljárásban egy elkövető az általa elkövetett 

bűncselekmények számától függetlenül csak egyszer kerül elszámolásra, a Kitöltési Szabályzat 

4. számú melléklete (Kódszótárak) Eljárási döntés kódszótár megfelelő oszlopa alapján. 

 

Leválogatás szempontjából a regisztrált elkövetők száma a bűncselekmény 

elkövetőiből eredeztethető úgy, hogy kizárólag az egyedi ElkövetőID-k kerülnek 

számbavételre. 

 

A fentiekre tekintettel a regisztrált elkövetők alábontása kizárólag az Elkövető táblában 

található Elkövető neme és Elkövető születési dátuma2 szerint lehetséges. Minden más 

adatkör esetén egynél több érték is tartozhat egy adott regisztrált elkövetőhöz. 
 

 

Bűncselekmény elkövetője: A regisztrált bűncselekmény elkövetőjeként rögzített, a 

rögzítése időpontjára, az adott ügyben regisztrált bűncselekmények számával egyezően 

(akár többször) elszámolt személy. 

 

 

A bűncselekmény elkövetői azok a természetes személyek, akiknek legalább egy elkövetett 

cselekménye bármikor regisztrálásra került, olyan módon, hogy egy eljárásban egy elkövető 

az általa elkövetett regisztrált bűncselekmények számától függően többször is elszámolásra 

kerülhet, a Kitöltési Szabályzat 4. számú melléklete (Kódszótárak) Eljárási döntés kódszótár 

megfelelő oszlopa alapján. 

 

Leválogatás szempontjából a bűncselekmény elkövetőinek száma az ENyÜBS’18 

Kitöltési szabályzat 3. számú melléklete szerint felépülő Cselekmény-Elkövető táblában 

                                                           
2 A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény (Stt.) 2. § 5. pontja alapján egyedi adatnak minősül. 
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található azon ElkövetőID-k összessége, amelyek a büntetőeljárási döntés szerint 

regisztráltnak minősülnek. 

E) Sértettek 

 

Regisztrált sértett: A regisztrált bűncselekmény sértettjeként rögzített, a rögzítése 

időpontjára, az adott ügyben egyszer elszámolt személy.  

 

Regisztrált sértett az a Kriminalisztikai jellemzők (ENyÜBS’18 Kitöltési szabályzat 5. és 6. számú 

melléklete) alapján ismert/ismeretlen, természetes/nem természetes személyként rögzítésre 

került sértett, akinek a sérelmére elkövetett legalább egy cselekmény regisztrált 

bűncselekmény, és egy eljárásban egy sértett a sérelmére elkövetett regisztrált 

bűncselekmények számától függetlenül csak egyszer kerül elszámolásra. 

 

Leválogatás szempontjából a regisztrált sértettek száma a bűncselekmény sértettjeiből 

eredeztethető úgy, hogy kizárólag az egyedi SértettID-k kerülnek számbavételre.  

 

 

A fentiekre tekintettel a regisztrált sértettek alábontása kizárólag az Sértett táblában található 

Sértett kiléte megállapítható, Sértett neme, Sértett születési dátuma3 és a Nem természetes 

sértett ágazati besorolása szerint lehetséges. Minden más adatkör esetén egynél több érték 

is tartozhat egy adott regisztrált sértetthez. 

 

 

Bűncselekmény sértettje: A regisztrált bűncselekmény sértettjeként rögzített, a rögzítése 

időpontjára, az adott ügyben regisztrált bűncselekmények számával egyezően (akár 

többször) elszámolt személy. 

 

 

A bűncselekmény sértettjei azok a – Kriminalisztikai jellemzők (ENyÜBS’18 Kitöltési szabályzat 

5. és 6. számú melléklete) alapján ismert/ismeretlen, természetes/nem természetes 

személyként rögzítésre került – sértettek, akiknek a sérelmére elkövetett legalább egy 

cselekmény regisztrált bűncselekmény, olyan módon, hogy egy eljárásban egy sértett a 

sérelmére elkövetett regisztrált bűncselekmények számának megfelelően többször is 

elszámolásra kerülhet.  

                                                           
3 Az Stt. 2. § 5. pontja alapján egyedi adatnak minősül. 
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Leválogatás szempontjából a bűncselekmény sértettjeinek száma az ENyÜBS’18 

Kitöltési szabályzat 3. számú melléklete szerint felépülő Cselekmény-Sértett táblában 

található azon SértettID-k összessége, amelyek esetében legalább egy hozzájuk tartozó 

CselekményID-hoz tartozó cselekmény regisztrált bűncselekménynek minősűl. 

 

F) Közterületen/közforgalmú közlekedési eszközön 

elkövetett bűncselekmények 

Közterületen elkövetett bűncselekmények: mindazon regisztrált bűncselekmények, 
amelyeknél a „Közterületen/közforgalmú közlekedési eszközön elkövetett” adatkör „igen” 
választ tartalmaz. 
 
Közforgalmú közlekedési eszközön elkövetett bűncselekmények: mindazon regisztrált 
bűncselekmények, amelyeknél a „Közterületen/közforgalmú közlekedési eszközön elkövetett” 
adatkör „3 - KKE” választ tartalmaz. 

 

-//- 

A Módszertani útmutatóban rögzített szabályokat a 2018. június 30. napját követően lezárt 

ügyek vonatkozásában kell alkalmazni. 

 

Budapesten, 2019. július 11. napján  
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