GYORSTÁJ ÉKOZTATÓ
a bűnözés és a bűnüldözés 2008. I. félévi alakulásáról *
(a 2007. év azonos időszakához hasonlítva)

Az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika adatai szerint 2008. I.
félévben 191.890 bűncselekmény vált ismertté, ami 9,8%-kal kevesebb (212.743) az
elmúlt év azonos időszakában ismertté váltaknál. Százezer lakosra 1.910
bűncselekmény jut, 204-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban.
Bűncselekmények:
A változások iránya és mértéke az egyes bűncselekmény-kategóriákban különböző.
A személy elleni bűncselekmények száma (8.993) 2,0%-kal csökkent. Ezen belül a
befejezett emberölések száma 68, vagyis 19,0%-kal kevesebb, mint 2007. év I.
félévében. A megkísérelt emberölések száma hasonló mértékben csökkent; 73-ról 59re (19,2%-kal).
A közlekedési bűncselekmények száma az első félévben 9.203 és ez 21,8%-kal volt
kevesebb a tavalyihoz képest, ezen belül a közúti baleset okozások száma 19,2%-kal,
az ittas járművezetéseké 26,5%-kal csökkent. A halált okozó közúti baleset okozások
száma szintén csökkent, 244-ről 195-re (20,1%-kal).
A házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma kevesebb,
mint a felére csökkent; 8.439-ről 3.938-ra, (53,3%-kal). A kategórián belüli
legsúlyosabb cselekmény, az erőszakos közösülés 103-ról 93-ra, 9,7%-kal csökkent.
Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
száma viszont elég jelentősen nőtt, 42,1%-kal (2007. I. f. év: 2.431; 2008. I. f. év:
3.454). A növekedés oka, hogy 1.227 Választás rendje elleni bűncselekmény vált
ismertté az idei év első félévében (Btk. 211. § e/1. f.), míg tavaly mindössze 3 ilyen
jogsértés történt. A kategória másik – közérdeklődésre számot tartó – bűncselekménye,
a vesztegetés viszont csökkent; 179-ről 154-re (14,0%-kal).
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A közrend elleni bűncselekmények száma 35.941-ről 34.840-re csökkent (3,1%-kal).
A kábítószerrel való visszaélés 14,8%-kal több volt, mint a 2007. év első félévében
(2007. I. f. év: 2.385; 2008. I. f. év: 2.738).
A gazdasági bűncselekmények száma 20,8%-kal nőtt a tavalyi
6 hónapjához viszonyítva. (2007. I. f. év: 6.457; 2008. I. f. év: 7.800).

év

első

A gazdasági bűncselekmények elkövetési értéke 30,7 milliárd forint, mely 10,7%-kal
több volt a 2007. I. félévben regisztrált 27,7 milliárd forintnál.
A vagyon elleni bűncselekmények száma 123.662, 10,7%-kal kevesebb a tavalyi első
félévinél. A kategórián belül a betöréses lopások száma 8,6%-kal, ezen belül a
lakásbetöréseké 14,9, az üzlet sérelmére elkövetetteké 4,7%-kal volt több a tavalyi első
félévinél. A kategórián belül – a zsebtolvajlást kivéve – az összes többi kiemelt
bűncselekmény kisebb-nagyobb mértékben csökkent. Az ismertté vált 2.984
zsebtolvajlás 6,3%kal volt több, mint 2007. I. félévben.
Az összes ismertté vált bűncselekménynek 64,4%-a vagyon elleni bűncselekmény
volt
(2007.
I.
f.
év:
65,1%).
Ugyanakkor
az
általuk
okozott
49,7 milliárd forint kár valamivel kevesebb volt (8,7%-kal) a tavalyi év azonos
időszakában ismertté vált 54,4 milliárdnál.
Idén az első hat hónapban 4,5%-kal emelkedett az erőszakos és garázda jellegű
bűncselekmények száma, 14.828-ról 15.490-re.
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma (57.784) kis mértékben csökkent a
tavalyi év első félévéhez viszonyítva.
Bűnelkövetők:
2008. első félévben 55.840 bűnelkövető vált ismertté, 7,2%-kal kevesebb, mint az
előző év azonos időszakában. Százezer lakosra 556 bűnelkövető jutott, 42-vel
kevesebb, mint egy évvel korábban.
A bűnelkövetők 9,7%-a fiatalkorú (5.395), akiknek száma 2007. I. félévhez képest
4,3%-kal csökkent. A nem büntethető gyermekkorú elkövetők száma (1.701), 4,5%kal volt kevesebb az egy évvel korábbi időszakhoz viszonyítva.
A bűnelkövetők 31,3%-a (17.499) volt büntetett előéletű; ez 16,2%-kal kevesebb volt,
mint 2007. I. félévében (20.886). A visszaesők száma és aránya csökkent; 6.152-ről
5.249-re.
(A
csökkenés
mértéke
14,7%,
az
arány
30,0%.)
A visszaesők közül valamennyi kategóriában (különös, többszörös) csökkenés volt
tapasztalható.
Az ismertté vált külföldi bűnelkövetők száma (1.975) 9,2%-kal kevesebb, mint az
előző év azonos időszakában.
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Sértettek:
Az ország minden százezer lakosára 1.012 olyan kiemelt bűncselekmény jutott,
amelynek természetes személy volt a sértettje. Az ismert természetes személyek
sérelmére elkövetett bűncselekmények száma (101.829) 12,8%-kal csökkent.
A külföldi sértettek száma (3.049) 8,0%-kal emelkedett. (2007. I. f. év: 2.824).
Büntető eljárások:
A rendőrség az év első 6 hónapjában 268.328 bűncselekmény nyomozását fejezte be,
4,7%-kal
kevesebbet,
mint
egy
évvel
korábban
(2007. I. f. év: 281.428). Ezek közül 80.752 bűncselekményt illetően vádemelés történt
(30,1%), 177.974 bűncselekmény esetében megszüntették a nyomozást (66,3%), 9.602
egyéb befejezést foganatosítottak (3,6%).
A nyomozás eredményességi mutató a rendőri szerveknél 52,9% volt, 3,3-del, az
ismeretlen tetteses felderítési mutató pedig 46,9%, 3,1-del alacsonyabb, mint egy
évvel korábban.
A rendőrség a gyanúsítottak közül 1.700 személy (2,4%) vonatkozásában tett
előterjesztést az előzetes letartóztatás elrendelésére; ez szinte teljesen azonos volt a
tavalyi első félévi 1.699-cel.
Az ügyészi szervek 2008. I. félévben 3.502 bűncselekmény nyomozását fejezték be,
5,8%-kal többet a 2007. I. félévi 3.310-nél. Ezek közül 1.427 bűncselekmény esetében
(40,8%) történt vádemelés.
Az ügyészségi nyomozások eredményessége 61,2%, 4,7-del alacsonyabb volt a tavaly
első félévi 65,9%-nál.
Budapest, 2008. augusztus hó

