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Az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika adatai szerint 2010. 
évben 447 186 bűncselekményt regisztráltak a nyomozó hatóságok, ami 13,5%-kal 
több a 2009. évinél. Százezer lakosra 4465,5 bűncselekmény jutott, 989-cel több, 
mint egy évvel korábban. 
 
Bűncselekmények 
 
A változások iránya és mértéke az egyes bűncselekmény-kategóriákban különböző.  
 
A személy elleni bűncselekmények száma 27 897, 16,7%-kal emelkedett. Ezen belül a 
befejezett emberölések száma 133 volt, 6-tal kevesebb (-4,3%), mint a 2009. évben.  
  
A közlekedési bűncselekmények száma 16 447 volt, ez 6,9%-kal volt kevesebb a 
tavalyihoz képest, ezen belül a halálos közúti baleset okozások száma 15,4%-kal, az 
ittas járművezetéseké 7,0%-kal csökkent. 
 
A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 6798 
volt, 3,3%kal több a tavalyi évi 6582-höz viszonyítva. A kategórián belüli legsúlyosabb 
cselekmény, az erőszakos közösülések száma 246; 7,9%-kal több az előző évi 228-nál. 
 
Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 
bűncselekmények száma 2,2%-kal nőtt (2009.: 6365, 2010.: 6507). A kategórián belül 
leginkább érdeklődésre tartó, korrupciós bűncselekmények száma a felére csökkent 
(963-ról 481-re). A hivatalos személy elleni erőszakok száma viszont 15,5%-kal nőtt 
(1027-ről 1186-ra). 
 
A közrend elleni bűncselekmények száma a tavalyi évhez viszonyítva elég jelentős 
mértékben, 35,7%-kal nőtt (2009.: 68 986, 2010.: 93 612). Ennek oka csak részben 
magyarázható azzal, hogy 2009-ben az előző évekhez képest kissé csökkent, majd 
hirtelen „megugrott” a számuk. Az emelkedés tényleges oka az, hogy a kategórián 
belül valamennyi – jelentősebb súlyú – bűncselekmény száma nőtt.  Így a 
garázdaságoké 10 384-ről 13 279-re (27,9%-kal), az okirat hamisításoké 45 846-ról 
60 548-ra (32,1%-kal), a kábítószerrel visszaéléseké pedig 4801-ről 5761-re, kereken 
20%-kal. 
 
A gazdasági bűncselekmények száma 26,1%-kal nőtt a tavalyi évhez viszonyítva 
(2009.: 16 743, 2010.: 21 119). A kategórián belül 12,7%-kal nőtt a pénzhamisítások 
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száma (1748-ról 1970-re), és 24,0%-kal az adócsalásoké (1674-ről 2075-re), a 
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaéléseké összesen 65,4%-kal (6328-ról 
10 465-re).  
  
A vagyon elleni bűncselekmények száma 273 613 volt, ami 8,0%-kal több az előző 
évinél. A kategórián belül 12,5%-os növekedést tapasztalhatunk a lopásoknál 
(125 247-ről 140 911-re), 17,4%-os növekedés volt még a betöréses lopásoknál 
(37 698-ról 44 250-re). Hasonló mértékben nőtt a zsarolások száma (745-ről 865-re, 
16,1%), kisebb arányban a csalásoké (8,7%-kal), illetve a rablásoké 7,7%-kal (3144-ről 
3385-re). Legfigyelemreméltóbb emelkedést a kategóriában a kifosztások számának 
közel háromszoros növekedése mutatja; 2009-ben 373, 2010-ben 1043 
bűncselekményt regisztráltak – ez 279,6%-ot jelent a bázisévhez viszonyítva.  
 
Az összes regisztrált bűncselekménynek 61,2%-a vagyon elleni bűncselekmény volt. 
Az általuk okozott kár 140,0 milliárd forint, 37,7%-kal több a tavalyi 101,7 milliárd 
forintnál.  
 
A gazdasági bűncselekmények elkövetési értéke viszont csökkent: 46,1 milliárd 
forintról 34,4 milliárdra, 25,4%-kal. 
 
A 2010. évben 35 051 erőszakos és garázda jellegű bűncselekményt regisztráltak, 
9,4%-kal többet, mint az előző évben (2009.: 32 046). 
 
Bűnelkövetők 
 
2010. évben 122 529 bűnelkövetőt regisztráltak a nyomozó hatóságoknál, 8,6%-kal 
többet, mint az előző évben (112 830). Százezer lakosra 1224 bűnelkövető jutott, 
112-vel több, mint egy évvel korábban. 
A bűnelkövetők 9,2%-a fiatalkorú (11 248), számuk 2009. évhez képest 12,1%-kal 
emelkedett. A nem büntethető gyermekkorú elkövetők száma (2607) 1,3%-kal több 
volt, mint 2009-ben (2573).  
 
A regisztrált külföldi bűnelkövetők száma (4170) 4,6%-kal emelkedett az előző évhez 
viszonyítva. 
 
Sértettek 
 
Az ország minden százezer lakosára 2474 olyan bűncselekmény jutott, amelynek 
természetes személy volt a sértettje. Az ismert természetes személyek sérelmére 
elkövetett bűncselekmények száma 247 778, ez 16,0%-kal magasabb volt a 2009. év 
adatánál (213 661).  
 
A külföldi sértettek száma 7793 volt, több, mint 50%-kal magasabb a 2009. évi 5114-
nél. 
 


