GYORSTÁJÉKOZTATÓ
a bűnözés és a bűnüldözés 2007. I-III. negyedévi alakulásáról *
Az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika adatai szerint 2007. IIII. negyedévben 318.349 bűncselekmény vált ismertté, ami 1,2%-kal több az
elmúlt év azonos időszakánál. Százezer lakosra 3.163 bűncselekmény jut, 43mal több, mint egy évvel korábban.
Bűncselekmények:
A változások iránya és mértéke az egyes bűncselekmény-kategóriákban
különböző.
A személy elleni bűncselekmények száma 12.704; 5,6%-kal emelkedett. Ezen
belül a befejezett emberölések száma 108 volt, 15%-kal kevesebb, mint 2006. év
I-III. negyedévben (127). Az emberölés kísérletek száma (2006. I-III. n. év: 94;
2007. I-III. n. év: 99), 5,3%-kal több volt.
A közlekedési bűncselekmények száma az első három negyedévben 16.878, és
ez 7,6%-kal volt több a tavalyihoz képest, ezen belül az ittas járművezetések
száma (10.429; 2,2%-kal), a közúti baleset okozások száma (3.212; 10,8%-kal)
szintén emelkedett.
A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma
(13.752) 7,9%-kal nőtt. A kategórián belüli legsúlyosabb cselekmény, az
erőszakos közösülések száma (159-ről 152-re), 4,4%-kal csökkent.
Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni
bűncselekmények száma elég jelentős mértékben, 18%-kal csökkent (2006. I-III.
n.év: 4.393; 2007. I-III. n.év: 3.601).
A kategórián belül figyelemre méltó az embercsempészések számának 42,7%-os
csökkenése (2006. I-III. n. év: 422; 2007. I-III. n. év: 242).
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A közrend elleni bűncselekmények száma szintén csökkent a tavalyi év első
három negyedévéhez viszonyítva (2006. I-III. n. év: 64.443; 2007. I-III. n. év:
56.274; 12,7%-kal). Ezen belül a kábítószerrel való visszaélések száma közel
40%-kal volt kevesebb a 2006. év azonos időszakához viszonyítva (2006. I-III.
n. év: 5.557; 2007. I-III. n. év: 3.376).
A gazdasági bűncselekmények száma 31,7%-kal csökkent a tavalyi év első 9
hónapjához viszonyítva (2006. I-III. n. év: 14.119; 2007. I-III. n.év:9.642).
A kategórián belül a pénzhamisítások száma jelentősen, 2.497-ről 1.952-re,
21,8%-kal csökkent. Ennél jóval nagyobb mértékben, 68,8%-kal csökkent a
csempészet és vámorgazdaságok száma (869-ről 271-re). Az adó-és
társadalombiztosítási csalásoké szintén csökkent 1.565-ről 1.164-re, (25,6%kal).
A vagyon elleni bűncselekmények száma 205.498, 7,6%-kal emelkedett a
tavalyi első három negyedévihez képest.
Az összes ismertté vált bűncselekménynek 64,6%-a
vagyon elleni
bűncselekmény volt. Az általuk okozott kár 76,6 milliárd forint, 8,7%-kal több a
tavalyi 70,5 milliárd forintnál.
A gazdasági bűncselekmények elkövetési értéke kissé szintén emelkedett
(12,9%-kal) a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 32,7 milliárdhoz képest
36,9 milliárd forintra.
A kiemelt vagyon elleni bűncselekmények közül legnagyobb mértékben a
csalások száma emelkedett, több mint a kétszeresére, 15.529-ről 34.922-re,
(124,9%-kal) nőtt.
Szintén emelkedett a rablások (2.090-ről 2.363-ra, 13,1%-kal), valamint a
pénzintézeti betöréses lopások száma (13-ról 14-re, 7,7%-kal).
A többi kiemelt vagyon elleni bűncselekménynél kisebb-nagyobb mértékű
csökkenés tapasztalható.
Idén az első kilenc hónapban 2,9%-kal kevesebb erőszakos és garázda jellegű
bűncselekmény vált ismertté (2006. I-III. n.év: 22.252; 2007. I-III. n. év:
21.612).
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma (91.806), közel ugyanannyi
volt, mint a tavalyi év első 3 negyedévében.
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Bűnelkövetők:
2007. első három negyedévben 85.932 bűnelkövető vált ismertté, 7,7%-kal
kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Százezer lakosra 854
bűnelkövető jutott, 70-nel kevesebb, mint egy évvel korábban.
A bűnelkövetők 9,5%-a fiatalkorú (8.173), akiknek száma 2006. I-III.
negyedévhez képest 3,7%-kal csökkent. A nem büntethető gyermekkorú
elkövetők száma (2.626), közel ugyanannyi volt, mint egy évvel korábban.
Az ismertté vált külföldi bűnelkövetők száma (3.195) 28,8%-kal kevesebb, mint
az előző év azonos időszakában.
Sértettek:
Az ország minden százezer lakosára 1.722 olyan kiemelt bűncselekmény jutott,
amelynek természetes személy volt a sértettje. Az ismert természetes személyek
sérelmére elkövetett bűncselekmények száma (173.258) 10,7%-kal emelkedett.
A külföldi sértettek száma (4.918); 8,1%-kal kevesebb volt a tavalyi év első
három negyedévében regisztrált 5.350-nél.
Büntető eljárások
A rendőrség az év első 9 hónapjában 416.820 bűncselekmény nyomozását
fejezte be, 12,4%-kal többet, mint egy évvel korábban. Ezek közül 148.743
bűncselekményt illetően vádemelés történt (35,7%), 255.538 bűncselekmény
esetében megszüntették a nyomozást (61,3%) és 12.539 egyéb befejezést
foganatosítottak (3,0%).
A nyomozás eredményességi mutató a rendőri szerveknél 55,4% volt, 1,3%-kal
alacsonyabb, az ismeretlen tetteses felderítési mutató pedig 49,4%, pontosan
megegyezik az egy évvel korábbi mutatóval.
A rendőrség a gyanúsítottak (112.389) közül 2.397 személy (2,1%) előzetes
letartóztatását kezdeményezte; ez 17,0%-kal kevesebb volt a 2006. I-III.
negyedévi 2.888 gyanúsítottnál.
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Az ügyészi szervek 2007. I-III. negyedévben 5.517 bűncselekmény nyomozását
fejezték be (0,7%-kal többet a 2006. I-III. negyedévi 5.481-nél). Ezek közül
2.372 (43,0%) esetben vádemelés történt.
Az ügyészségi nyomozások eredményessége 65,5%, 1,8%-kal alacsonyabb a
2006. első háromnegyed évi 67,3%-os eredményességnél, a felderítési mutató
jelentősen, 76,6%-ról 64,9%-ra, 11,7%-kal csökkent.
Budapest, 2007. november

