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Kovács János közérdekű légiközl veszélyeztetése 04.26..doc


légi bcsk

		Rendőri eljárásban regisztrált, légi közlekedési bűncselekmények száma az ENyÜBS 2009-2015. évi és 2016. I-III.* havi adatai alapján

		Bűncselekmény megnevezése		2009. év		2010. év		2011. év		2012. év		2013. év		2014. év		2015. év		2016. I-III. hó

		Légi jármű ittas vezetése		1		1		1								1

		Légi jármű vezetése bódult állapotban												1

		Légi közlekedés biztonsága elleni bcs.		9		4		6		6		3		1		1		1

		Légi közlekedés veszélyeztetése		4		4		10		5		5		5		5		3

		Összesen:		14		9		17		11		8		7		7		4

		*A 2016. I-III. havi adatok tájékoztató jellegűek



1. számú melléklet




légi bcs eljárások

		Rendőri eljárásban regisztrált, légi közlekedési bűncselekményekben  indított nyomozások száma az eljárási döntés típusa és jogcíme szerinti bontásban az ENyÜBS 2009-2015. évi és 2016. I-III.* havi adatai alapján

		Bűncselekmény megnevezése		Eljárási döntés típusa		Eljárási döntés jogcíme		2009. év		2010. év		2011. év		2012. év		2013. év		2014. év		2015. év		2016. I-III. hó

		Légi jármű ittas vezetése		egyéb befejezés		nyomozás felfüggesztése		1

				feljelentés elutasítása		Bűncselekmény gyanúja hiányzik 										1

				nyomozás megszüntetés		nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése		1		1

						nem bűncselekmény								1

						nem bűncselekmény, hanem szabálysértés		2						1

				vádemelés		bíróság elé állítás				1

						Bíróság elé állítás 														1

						vádirat		1				1

				Légi jármű ittas vezetése összesen:				5		2		1		2		1				1

		Légi jármű vezetése bódult állapotban		feljelentés elutasítása		elévülés												1

				nyomozás megszüntetés		nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése								1

				Légi jármű vezetése bódult állapotban összesen:										1				1

		Légi közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények		egyéb befejezés		nem állapítható meg az elkövető kiléte		1		1		1		4		1

						Nyomozás felfüggesztése, mert nem állapítható meg az elkövető kiléte										2		1		1		1

				feljelentés elutasítása		a bűncselekmény gyanúja hiányzik		2

				nyomozás megszüntetés		büntethetőséget kizáró egyéb ok						1

						nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése		1				2

						nem állapítható meg az elkövető kiléte		7

						nem bűncselekmény						1		1

						Nem bűncselekmény 														1

				vádemelés		tárgy. mellőzésével: felfügg. szab.vesztésre indítvány						4

						tárgyalás mellőzésével: pénzbüntetésre indítvány				1

						vádirat		1		2				2

				Légi közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények összesen:				12		4		9		7		3		1		2		1

		Légi közlekedés veszélyeztetése		egyéb befejezés		Közvetítői eljárásra utalást követően megszüntetés												1

						közvetítői eljárást követően megszüntetés						1		1		1		1				1

						közvetítői eljárást követően vádemelés elhalasztása										1

						nem állapítható meg az elkövető kiléte										1

				elterelés		közvetítői eljárásra utalva				1		1		1		4		3		2		1

				feljelentés elutasítása		a bűncselekmény gyanúja hiányzik		2						1

						nem bűncselekmény		1		1		1		1

						Nem bűncselekmény 																1

				nyomozás megszüntetés		az elkövető halála		2				2		1

						Bűntethetőséget megszüntető ok : Elkövető halála 												1		2

						megrovás								2								1

						nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése		1		3				2

						Nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése 																2

						nem bűncselekmény		8		4		4				3

						Nem bűncselekmény 												2		2

						nem bűncselekmény, hanem szabálysértés		1

						tevékeny megbánás						1				1		2				1

				vádemelés		tárgy. mellőzésével: felfügg. szab.vesztésre indítvány						1

						tárgyalás mellőzésével: próbára bocsátásra indítvány								1

						vádirat		2		4		5				1				3

				Légi közlekedés veszélyeztetése összesen:				17		13		16		10		12		10		9		7

		Légi közlekedési bűncselekmények összesen:						34		19		26		20		16		12		12		8

		*A 2016. I-III. havi adatok tájékoztató jellegűek



2. számú melléklet




légi járművel elkövetett bcsk

		Rendőri eljárásban regisztrált, légi járművel elkövetett közlekedési bűncselekmények száma bűncselekmény szerinti bontásban az ENyÜBS* 2009-2015. évi és 2016. I-III.** havi adatai alapján

		Bűncselekmény/elkövetés eszköze		2009. év		2010. év		2011. év		2012. év		2013. év		2014. év		2015. év		2016. I-III. hó

		A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény				2		4				2

		légi : repülőgép (2104)										1

		légi jármű (_0228)				2		4

		légi szolgálati : honvédségi (2120)										1

		Járművezetés ittas állapotban														1

		légi : sárkányrepülő (2105)														1

		Járművezetés ittas vagy bódult állapotban												1

		légi jármű (_0228)												1

		Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése		5		4		10		5		5		3				1

		légi jármű (_0228)		5		4		10		5		5		3				1

		Összesen:		5		6		14		5		7		4		1		1

		* A Belügyminisztérium által üzemeltetett http//enyubs.bm.hu honlapon 2016.04.20-án szereplő adatai alapján

		** A 2016. I-III. havi adatok tájékoztató jellegűek



3. számú melléklet




légi járművel elköv. eljárások

		Rendőri eljárásban regisztrált, légi közlekedési járművel elkövetett közlekedési bűncselekményekben indított nyomozások száma, az elkövetés eszköze, és az eljárási döntés típusa és jogcíme szerinti bontásban az ENyÜBS 2009-2015. évi és 2016. I-III. havi adatai alapján.

		Bűncselekmény/elkövetés eszköze/eljárási döntés		2009. év		2010. év		2011. év		2012. év		2013. év		2014. év		2015. év		2016. I-III. hó

		A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény				2		4				2

		légi : repülőgép (2104)										1

		Egyéb befejezés										1

		Nyomozás felfüggesztése, mert nem állapítható meg az elkövető kiléte (4090)										1

		légi jármű (_0228)				2		4

		Nyomozásmegszüntetés				1

		Megrovás (2053)				1

		Vádemelés				1		4

		Tárgyalás mellőzésével: felfüggesztett szabadság vesztésre indítvány  (3064)						4

		Tárgyalás mellőzésével: járművezetéstől eltiltásra indítvány  (3076)				1

		légi szolgálati : honvédségi (2120)										1

		Egyéb befejezés										1

		Nyomozás felfüggesztése, mert nem állapítható meg az elkövető kiléte (4090)										1

		Járművezetés ittas állapotban														1

		légi : sárkányrepülő (2105)														1

		Vádemelés														1

		Bíróság elé állítás  (3060)														1

		Járművezetés ittas vagy bódult állapotban												1

		légi jármű (_0228)												1

		Feljelentés elutasítása												1

		Büntethetőséget megszüntető ok: Elévülés  (1031)												1

		Vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése		5		4		10		5		5		3				1

		légi jármű (_0228)		5		4		10		5		5		3				1

		Nyomozásmegszüntetés		2				3		3		1		2

		Büntethetőséget megszüntető ok: Elkövető halála  (2030)		2				2		1

		Megrovás (2053)								2

		Tevékeny megbánás (2052)						1				1		2

		Vádemelés		3		4		6		1		1

		Tárgyalás mellőzésével: felfüggesztett szabadság vesztésre indítvány  (3064)						1

		Tárgyalás mellőzésével: pénzbüntetésre indítvány  (3073)		1

		Tárgyalás mellőzésével: próbára bocsátásra indítvány  (3074)								1

		Vádirat (3080)		2		4		5				1

		Egyéb befejezés						1		1		3		1				1

		Közvetítői eljárásra utalást követően megszüntetés (4096)						1		1		1		1				1

		Közvetítői eljárásra utalást követően vádemelés elhalasztása (4097)										1

		Nyomozás felfüggesztése, mert nem állapítható meg az elkövető kiléte (4090)										1

		Összesen:		5		6		14		5		7		4		1		1

		* A Belügyminisztérium által üzemeltetett http//enyubs.bm.hu honlapon 2016.04.20-án szereplő adatai alapján

		** A 2016. I-III. havi adatok tájékoztató jellegűek



4. számú melléklet




légi közlekedési bűncselekmények statisztikai adatai.xlsx
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