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Tisztelt Tóth András Úr!


Az Országos Rendőr-főkapitánysághoz 2016. november 25-én elektronikus úton megküldött közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

A Rendőrség a nyomozó hatóságai által folytatott büntetőeljárásokkal kapcsolatban az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (a továbbiakban: ENyÜBS) alapján szolgáltat statisztikai adatokat. 


Mellékelten megküldöm a rendőri eljárásban regisztrált, kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása bűncselekmény miatt indult és befejezett eljárások számáról az ENyÜBS adatai alapján készített kimutatást.

Indokolt jelezni, hogy az ENyÜBS rendszer nem a folyamatban lévő ügyeket, hanem a befejezett büntetőeljárások adatait tartja nyilván, a statisztikai adatokat pedig nem a bűncselekmény elkövetésének, hanem a regisztrációjának (bekerülésének) időpontja szerint tartalmazza. Ennek megfelelően a kimutatásban a megkeresésében megjelölt időszakban lezárult büntetőeljárások adatai szerepelnek. 


Tájékoztatom végezetül, hogy az egyes nyomozások időtartamának alakulására vonatkozó statisztikai adatokkal nem rendelkezünk.

Budapest, 2016. december 7.


Tisztelettel:



dr. Gömbös Sándor c. r. dandártábornok



rendőrségi főtanácsos



hivatalvezető

Melléklet: 1. számú melléklet a rendőri eljárásban regisztrált, kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása.

bűncselekményben befejezett eljárások száma (1 lap).
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Munka1

		Rendőri eljárásban regisztrált, kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása bűncselekményben befejezett eljárások száma az eljárási döntés típusa, szerinti bontásban, a nyomozásra fordított idő feltüntetésével az ENyÜBS* 2014-2015. évi és 2016. I-IX. havi** adatai alapján

		Eljárási döntés tipusa		2014. év				2015. év				2016. I-IX. hó

				Eljárások száma		Nyomozásra fordított idő összesen (nap)		Eljárások száma		Nyomozásra fordított idő összesen (nap)		Eljárások száma		Nyomozásra fordított idő összesen (nap)

		Feljelentés elutasítása		168		0		194		0		166		0

		Nyomozásmegszüntetés		48		4289		72		9120		40		8982

		Vádemelés		17		2684		15		3885		7		1800

		Egyéb befejezés		2		293		2		413		2		581

		Elterelés		2		650		6		1596		2		644

		Összesen:		237		7916		289		15014		217		12007

		* A Belügyminisztérium által üzemeltetett http://enyubs.bm.hu honlapon 2016.11.30-án szereplő adatok alapján

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