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Szám:29000/6420-     /2016. ált.


Tárgy: közérdekű adatigénylésre válasz


Előadó: dr. Restásné Svidró Edina c. r. alez.


Tel: 33-525


E-mail: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx

Sipos Zoltán úrnak,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.

Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

Az Országos Rendőr-főkapitánysághoz a Belügyminisztériumból 2016. február 16-án érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatom. 

Az 1. kérdése kapcsán az 1. számú melléklet tartalmazza a 2013-2015. évekre vonatkozóan azon rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számát, ahol az elkövetés tárgya lőfegyver, lőfegyver, lőszer felhasználására szolgáló készülék, lőszer, maroklőfegyver, sportlőfegyver vagy vadászlőfegyver volt [a Belügyminisztérium által üzemeltetett az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (továbbiakban: ENyÜBS) 2016. február 23-án szereplő adatai alapján].

A 4. kérdése kapcsán tájékoztatom, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság kezelésében lévő központi nyilvántartás alapján a polgári célra kiadott engedéllyel rendelkező lőfegyverekkel kapcsolatban az eltulajdonított, illetve eltűnt lőfegyverek száma a 2012. évben 53 db, a 2013. évben 32 db, a 2014. évben 26 db, a 2015. évben 16 db volt.


A további kérdéseivel összefüggésben tájékoztatom, hogy az azokban megjelölt konkrét adatokat, illetőleg információkat z igényelt módon tartalmazó nyilvántartással vagy kimutatással az Országos Rendőr-főkapitányság nem rendelkezik.


Budapest, 2016. február 24.



Tisztelettel:



dr. Gömbös Sándor c. r. dandártábornok



rendőrségi főtanácsos



hivatalvezető

Cím: 1139 Budapest, Teve u.4-6., 1903 Bp. Pf.: 314/15


telefon: (1)443-5797 BM tel: 30-777;


e-mail: xxxxxxx.xxxx@xxxx.xxxxxx.xx
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Munka1

		Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma, ahol az elkövetés tárgya lőfegyver, lőfegyver, lőszer felhasználására szolgáló készülék, lőszer, maroklőfegyver, sportlőfegyver, vadászlőfegyver, az ENyÜBS 2013-2015,. évi adatai alapján

		Elkövetés tárgya		2013		2014		2015

		lőfegyver (_1806)		232		61		12

		lőfegyver, lőszer felhasználására szolgáló készülék (1019)		24		110		115

		lőszer (1021)		246		228		176

		marok lőfegyver (1023)		5		59		85

		sportlőfegyver (1034)		2		5		3

		vadászlőfegyver (1036)		31		69		54

		Összesen:		540		532		445



&R1. számú melléklet



Munka2

		Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma, ahol az elkövetés tárgya lőfegyver, lőfegyver, lőszer felhasználására szolgáló készülék, lőszer, maroklőfegyver, sportlőfegyver, vadászlőfegyver, az ENyÜBS 2013-2015,. évi adatai alapján		lőfegyver						lőfegyver, lőszer felhasználására szolgáló készülék						lőszer						marok lőfegyver						sportlőfegyver						vadászlőfegyver

		Bűncselekmény megnevezése		2013		2014		2015		2013		2014		2015		2013		2014		2015		2013		2014		2015		2013		2014		2015		2013		2014		2015

		Állatkínzás																1																		2		2

		Csalás		2								1

		Egyedi azonosító jellel visszaélés																								1

		Garázdaság		1								2		1		1				1

		Lopás		12		1		1		1		8		3		1		3		4				1		2				1		1		2		7		3

		Lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés								18		96		109		19		182		167		5		58		81		2		4		2		8		54		48

		Orgazdaság																																2		4

		Rablás				1								1												1

		Robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés														1		1		1

		Rongálás												1		1

		Sikkasztás				1						2																						1				1

		Visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel								2						1

		Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel		217		58		11		2		1				221		41		3														18		2

		Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel								1						1

		Összesen:		232		61		12		24		110		115		246		228		176		5		59		85		2		5		3		31		69		54





Munka3
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