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a bűnözés és a bűnüldözés 2006. I. negyedévi alakulásáról * 
(a 2005. év azonos időszakához hasonlítva) 

 
 
Az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika adatai szerint 2006. I. 
negyedévében 106.762 bűncselekmény vált ismertté, ami 8,6%-kal több az elmúlt év 
azonos időszakánál. Százezer lakosra 1.060 bűncselekmény jut,  86-tal több, mint 
egy évvel korábban. 
 
Bűncselekmények: 
 
A változások iránya és mértéke az egyes bűncselekmény-kategóriákban különböző. 
 
A személy elleni bűncselekmények száma 4,3%-kal csökkent. Ezen belül a befejezett 
emberölések száma 37 volt, 6-tal több, (19,4%) mint  2005. év I. negyedévében. Az 
emberölés kísérletek száma 2-vel volt több (5,9%) a tavalyi év azonos időszakához 
viszonyítva. 
 
A közlekedési bűncselekmények száma az első negyedévben 5.359 és ez 5,4%-kal 
volt több a tavalyihoz képest, ezen belül viszont csökkent a  közúti baleset okozások 
száma (10,9%-kal). A halált okozó közúti baleset okozások száma 127-ről 146-ra 
(15,0%-kal), az ittas járművezetéseké 2.913-ról 3.449-re (18,4%-kal) emelkedett az  
előző év első három hónapjához viszonyítva. 
 
 
A házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma (4.900) 
47,0%-kal nőtt, a kategórián belüli legsúlyosabb cselekmény, az erőszakos 
közösülések száma közel azonos volt (2005. I. n.: 54, 2006. I. n.: 55).  
 
Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 
bűncselekmények száma 18,3%-kal nőtt (2005. I. n.: 1.292; 2006. I. n.: 1.528). A 
kategórián belül az embercsempészések száma 145-ről 141-re változott. A másik – 
nagy érdeklődésre számot tartó – bűncselekmény, a vesztegetés 100-ról 101-re, 1%-
kal emelkedett. 
 
A közrend elleni bűncselekmények száma nagyon kis mértékben, 0,4%-kal 
emelkedett 20.752-ről 20.831-re. A kábítószerrel való visszaélések száma 11,0%-kal 
volt több a 2005. év első negyedévében regisztrálthoz viszonyítva (1.830-ról 2.032-re 
nőtt a számuk). 
 
A gazdasági bűncselekmények száma elég jelentős mértékben, 64,8%kal nőtt a 
tavalyi év első 3 hónapjához viszonyítva. (2005. I. n.: 3.552; 2006. I. n.: 5.855). A 
kategórián belül legnagyobb mértékben a pénzhamisítások száma emelkedett, 434-
ről 916-ra (111,1%-kal). 
 

                                           
* Az adatok számítógépes feldolgozását a BM Rendészeti Statisztikai Önálló Osztálya  
végezte. 
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Ennél még nagyobb mértékben emelkedett a gazdasági bűncselekmények elkövetési 
értéke: 5,1 milliárd forintról 13,6 milliárd forintra (165,3%-kal). 
 
A vagyon elleni bűncselekmények száma 64.182; 7,0%-kal több a tavalyi év első 3 
hónapjában regisztráltakhoz viszonyítva. A kategórián belül legnagyobb mértékben a 
zsebtolvajlások (1.480-ról 1.707-re), valamint a személygépkocsi lopások száma 
emelkedett (1.727-ről 1.971-re). Kissé nőtt a lakásbetörések száma is (4.325-ről 
4.644-re), míg a súlyosabb megítélésű rablások száma közel azonos volt a 2005. I. 
negyedévivel (735 ill. 739).  
 
Az összes ismertté vált bűncselekménynek 60,1%-a  vagyon elleni bűncselekmény 
volt (2005. I. n. év: 61,1%). Az általuk okozott kár 10,1%-kal csökkent, bár így is 
tekintélyesnek mondható összeg; 24,5 milliárd forint (2005. I. f.: 27,3 milliárd). 
 
Idén az első három hónapban 3,2%-kal kevesebb erőszakos és garázda jellegű 
bűncselekmény vált ismertté (7.744). 
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma (31.528), 9,6%-kal emelkedett. 
 
 
 
 
Bűnelkövetők: 
 
2006. első negyedévében 32.111 bűnelkövető vált ismertté, 2,9%-kal több, mint az 
előző év azonos időszakában. Százezer lakosra 319 bűnelkövető jutott, tízzel több, 
mint egy évvel korábban. 
 
A bűnelkövetők 8,6%-a fiatalkorú (2.753), akiknek száma 2005. I. negyedévéhez 
képest 1,2%-kal csökkent. A nem büntethető gyermekkorú elkövetők száma (830), 
1,8%-kal csökkent az előző év I. negyedévihez viszonyítva (845). 
 
A bűnelkövetők 36,5%-a (11.719) volt büntetett előéletű; ez 0,2%-kal több, mint 
2005. I. negyedévében. A visszaesők száma és aránya kissé csökkent; 3.455-ről 
3.364-re. (A csökkenés mértéke 2,6%, aránya 28,7%) A visszaesők közül mind a 
különös (739), mind a többszörös visszaesők (1.377) száma csökkent a tavalyi év 
első negyedévéhez viszonyítva. 
 
Az ismertté vált külföldi bűnelkövetők száma (1.825) 15,3%-kal több, mint az előző év 
azonos időszakában. 
 
 
Sértettek: 
 
Az ország minden százezer lakosára 516 olyan kiemelt bűncselekmény jutott, 
amelynek természetes személy volt a sértettje. Az ismert természetes személyek 
sérelmére elkövetett bűncselekmények száma (52.035) közel azonos volt a 2005. I. 
negyedévi adatával.  
 
Ezen belül a vagyon elleni (43.696), bűncselekmények száma nőtt 2,8%-kal, a többi 
főcsoporthoz tartozó, természetes személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények 
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száma az első 3 hónapban kisebb-nagyobb mértékben csökkent (legnagyobb 
mértékben a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni 
bűncselekményeknél, 1.205-ről 714-re, 40,7%-kal). 
 
A külföldi sértettek száma (1.810) kis mértékben – 1,2%-kal –  nőtt. (2005. I. n.: 
1.789) 
 
Büntető eljárások: 
 
A rendőrség az év első 3 hónapjában 121.151 bűncselekmény nyomozását fejezte 
be, 10,1%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ezek közül 53.048 bűncselekményt 
illetően vádemelés történt (43,8%), 22.824 bűncselekmény esetében megszüntették 
a nyomozást (18,8%) és 45.279 egyéb befejezést foganatosítottak (37,4%).  
 
A nyomozás eredményességi mutató a rendőri szerveknél 57,2 % volt, 1%-kal, az 
ismeretlen tetteses felderítési mutató pedig  51,1%, 1,6 tizeddel magasabb, mint egy 
évvel korábban. 
 
A rendőrség a 39.902 gyanúsított közül 974 személy (2,4%) vonatkozásában tett 
előterjesztést az előzetes letartóztatás elrendelésére; ez 6,2%-kal több a tavalyi első 
negyedévi 917-nél . 
 
 
Az ügyészi szervek 2006. I. negyedévében 1.819 bűncselekmény nyomozását 
fejezték be (5,8%-kal kevesebbet a 2005. I. negyedévi 1.931-nél). Ezek közül 816 
bűncselekmény esetében (44,9%) történt vádemelés. 
  
Az ügyészségi nyomozások eredményessége 65,8%, 3,9  tizeddel alacsonyabb volt 
a tavalyi első negyedévi 69,7%-nál. 
 
 

◄ • ► 


