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Számok és irányok
Jogerősen elítéltfelnőttkorúak (1995)
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kezeiét, az elítéltek demográfiai-társadalmi jellemzőit és a jogkö- 
etkej ményeket vizsg íljuk.

Az elítéltek száma, jogkövetkezmények
A közvádas eljárásban jogerősen elítélt felnőttkorúak száma 1995-ben 76 071 volt. Ez 

az előző évi elítéltszámhoz képest 9,01 százalékos emelkedés. Az elítéltszám növekedé
se a férfiaknál (68 701) alacsonyabb volt (8,02%), mint a nőknél (7370 elítélt, 19,26 szá
zalékos növekedés).

A növekedés mértéke a férfiaknál és a nőknél eltérő, és miután a bűnözés szerkezeté
ben az elmúlt időben lényeges változás nem következett be, feltehető, hogy az arányok 
megváltozása, illetőleg az eltérő mértékű növekedés oka az úgynevezett gyorsító csomag 
hatása. Ezt valószínűsíti, hogy az ügyforgalmi adatok szerint 1995 szeptemberében a bí
róságok más hónapok átlagához képest rendkívül sok ügyet fejeztek be. A feltételezést 
alátámasztja az is, hogy a jogkövetkezmények aránya 1994-hez képest megváltozott. A 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek aránya 13,40 százalékról 12,21 százalékra 
csökkent, a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélteké 17,26 százalékról 17,97 százalékra 
nőtt, a pénzfőbüntetésre ítéltek aránya 50,05 százalék volt (1994-ben 49,88), míg az önál
lóan alkalmazott mellékbüntetések, intézkedések aránya 18,64, az előző évben 18,87 szá
zalék.

Az arányok változását még jobban érzékelhetjük, ha az elítéltek különböző jogkövet
kezmények szerinti számát az előző évi hasonló adathoz viszonyítjuk. Ebből megállapít
ható, hogy a végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek száma (9286) alig csökkent (99,34 
százalék az előző évihez viszonyítva). Az elítéltek nemek szerinti megoszlását vizsgálva 
azt tapasztaljuk, hogy a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt férfiak száma 8833 volt, 
az előző évihez viszonyítva 99,58 százalék. A nők száma 453, ami az előző évinek 94,77 
százaléka.

Lényegesen emelkedett viszont a felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek száma (13
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668,13,49 százalék). A növekedés mértéke a férfiaknál kisebb volt (12 165,12,87 száza
lék), mint a nőknél (1503,18,81 százalék).

A pénzfőbüntetés gyakoribb alkalmazása ebben az évben is kimutatható. Ilyen főbün
tetésre 38 070 személyt ítéltek, ez 9,38 százalékkal több az előző évinél. A növekedés mér
téke a férfiaknál és a nőknél jelentősen különbözött. A pénzfőbüntetésre ítélt férfiak szá
ma (35 334) 8,54 százalékkal, míg a nők száma (2736) 21,55 százalékkal magasabb, mint 
az előző évben.

Az önállóan alkalmazott mellékbüntetések, intézkedések aránya (14180) 7,69 száza
lékkal, ezen belül a férfiaknál (11 566) 5,11 százalékkal, míg a nőknél (2614) 20,79 szá
zalékkal volt magasabb az előző évinél.

Az adatok valószínűsítik azt a feltételezést, amely szerint a bíróságok elsősorban az 
egyszerűbb megítélésű ügyek elbírálásával igyekeztek -  a jogszabály adta lehetőségeket 
kihasználva -  az elintézetlen ügyek számát csökkenteni. A jogkövetkezmények arányait 
vizsgálva ezért nem állapítható meg pontosan, hogy az 1995. évi arányok milyen mérték
ben az ítélkezési gyakorlat évek óta tartó enyhülésének következményei, és milyen mér
tékben hatott az úgynevezett gyorsító csomag. A kérdésre a választ csak az elkövetkező 
időszak adatainak elemzése alapján lehet majd egyértelműen megfogalmazni.

Az ítélkezési gyakorlat évek óta tartó enyhülő tendenciája egyébként abból is megál
lapítható, hogy miközben a bűntett miatt elítéltek aránya az 1994. évi 35,70 százalékról 
39,09 százalékra nőtt, addig a végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek aránya a bűntett 
miatt elítéltek körében 30,10 százalékról 25,13-ra csökkent. A csökkenés -4 ,1 2  százalék
ról 3,91-re -  egyébként a vétség miatt elítélteknél is megfigyelhető volt.

A közvádas eljárásban jogerősen elítélt felnőttkornak száma 1991-95 között a követ
kezőképpen alakult:

Év Az elítéltek Index
szám a 1991=100,00 Előző év=100,00

1991 58 165 100,00
1992 69 314 119,17 119,17
1993 66760 114,78 96,32
1994 69 781 119,97 104,53
1995 76 701 131,87 109,92

A  bűnözés szerkezete
A jogerősen elítéltek adatait vizsgálva megállapítható, hogy az összbűnözésen belül 

változatlanul a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak. Az ilyen bűncselekmények 
miatt elítéltek száma 1995-ben 33 807, aránya 44,44 százalék volt. A második csoportot 
a közlekedési bűncselekményeket elkövetők alkotják. Számuk 20 319, arányuk 26,71 szá
zalék. Közrend elleni bűncselekmény elkövetése miatt 9185 főt (12,7 százalék), személy 
elleni bűncselekmény elkövetése miatt 7483 főt (9,84 százalék) ítéltek el.

Az elítéltek elkövetett bűncselekmények szerinti megoszlását vizsgálva most is kimu-
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tatható a férfiak és a nők bűnözési szerkezetének különbsége. Ennek legszembetűnőbb je l
lemzője a közlekedési bűncselekmények, ezen belül is az ittas járművezetés alapesete mi
att elítéltek eltérő aránya. Ittas járművezetés miatt 14 480 férfit (a közvádas eljárásban el
ítélt férfiak 21,08 százalékát) és 376 nőt (a közvádas eljárásban elítélt nők 5,10 százalé
kát) ítélték el. Ez annyit jelent, hogy az ittas járművezetés alapesetének elkövetése miatt 
elítéltek 97,47 százaléka férfi volt.

Ha az elítéltek számából a férfiaknál és a nőknél egyaránt levonjuk a hagyományos bű
nözés kereteibe nem tartozó ittas járművezetés alapeseteit, akkor egyrészt az elítélt férfi
ak száma lényegesen nagyobb mértékben csökken, mint a nőké, másrészt a bűnözési szer
kezet arányai is megváltoznak. Az ittas járművezetés alapesete miatt elítélteket az azonos 
nemű elítéltek számából levonva a férfiak száma az eredeti elítéltszám 78,92 százalékára 
csökken, míg a nőknél csupán 94,90 százalékára. Mindez természetesen megváltoztatja a 
bűntett és a vétség miatt elítéltek arányát is. Az eltérés e tekintetben is a férfiaknál jelen
tősebb, míg a nőknél csaknem lényegtelen. A bűntett miatt elítéltek aránya ugyanis a fér
fiaknál az elítéltek teljes körére számított 39,25 százalékról az ittas járművezetés alapeset 
te miatt elítéltek számát levonva 49,73 százalékra emelkedik, míg a nőknél 37,64 száza
lékról csupán 39,66 százalékra.

Az egyes súlyosabb vagy gyakoribb bűncselekmények miatt elítéltek számát vizsgál
va megállapítható, hogy a befejezett, szándékos emberölésért elítélt 189 személyből 154 
volt férfi, 35 nő. Ez utóbbiak aránya 18,52 százalék, ami kétszerese az elítéltek közötti át
lagos arányuknak.
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A kiskorú veszélyeztetése miatt elítélt 263 főből 74 (28,14 százalék) volt nő, ami több 
mint kétszerese a nők elítéltek közötti átlagos arányának. Érdekes megjegyezni, hogy a 
tartás elmulasztása miatt elítéltek között (805 fő) a nők száma 66 (8,20 százalék), vagyis 
az átlagnál alacsonyabb.

Az átlag körüli aránnyal képviseltetik magukat a nők a rablás miatt elítélteknél (1100 
főből 115 volt nő, ez 10,45 százalékos arány).

A lopás miatt elítéltek között a férfiaknál a bűntetti és a vétségi alakzat miatt elítéltek 
aránya lényegesebb kiegyenlítettebb, mint a nőknél, ami egyértelműen súlyosabb bűnö
zési szerkezetre utal. A bűntetti és a vétségi alakzat miatt elítéltek megoszlását vizsgálva 
ezért azt állapíthatjuk meg, hogy a bűntett miatt elítéltek között a nők aránya 5,44 száza
lék, a vétségi alakzat miatt elítéltek között viszont 13,12 százalék volt.

A bűnözés tárgyi súlyát és az elítéltek személyi társadalomra veszélyességét jelzi a 
halmazat miatt elítéltek aránya is. Itt azt állapíthatjuk meg, hogy az elítéltek 24,84 száza
lékát ítélték el halmazati bűnelkövetés miatt. Figyelemreméltó, hogy a bűntett miatt el
ítélteknél a halmazati bűnelkövetés aránya 42,24 százalék, míg a vétség miatt elítélteknél 
13,67 százalék volt. Az eltérés oka -  más körülmények mellett -  az is, hogy a vétségi ese
tek jelentős része ittas járművezetés alapesete, amelynél a halmazati bűnelkövetés az át
lagosnál ritkábban fordul elő.

A férfiak és a nők adatait összehasonlítva -  az elítéltek nemi hovatartozásának arányai 
miatt -  az átlagértékek a férfiaknál mért arányokhoz állnak közelebb. Ebben jelentős sze
repe van annak a körülménynek, hogy bűnözésük szerkezete -  mint erre már több ízben 
utaltunk -  eltérő. A halmazat miatt elítéltek aránya a férfiaknál és a nőknél a bűntett és a 
vétség miatt elítélteknél a következő (az azonos nemű elítéltek százalékában):

A cselekmény Férfiak Nők
Bűntett 42,48 39,87
Vétség 13,22 17,69

D em ográfiai-társadalm i jellem zők
Az elítéltek életkor szerinti megoszlását jelző adatok változatlanul a fiatal korosztá

lyok magas részvételi arányát jelzik: aközvádas eljárásban 1995-ben jogerősen elítélt fel
nőttkorú férfiak 51,31 százaléka, a felnőttkora nők 42,22 százaléka 18-29 éves volt. A fér
fiaknál mért magasabb arány a körükben gyakoribb erőszakos bűnözéshez kötődik, az 
úgynevezett fiatal felnőtt férfiak számottevő hányadát ugyanis ilyen cselekmény miatt íté
lik el. Az adatokból az is megállapítható, hogy az elítélt nők kormegoszlása kiegyenlítet
tebb, a fiatal felnőttek már jelzett, alacsonyabb aránya mellett az is megfigyelhető, hogy

Í
az ötven éven felüliek aránya a férfiaknál 6,50 százalék, a nőknél 8,73. A jelenség azért is 
említésre méltó, mert egyrészt a nők bűnözési gyakorisági mutatója lényegesen alacso
nyabb, mint a férfiaké, másrészt idősebb korban a bűnözési gyakoriság -  a fiatal évjára
tokhoz viszonyítva-jelentős mértékben csökken. Az eltérésre nem szolgálhat önmagá
ban magyarázatul az a tény, hogy -  elsősorban a férfiak kedvezőtlenebb halandósági vi
szonyai következtében -  a nők aránya az ötven éven felüli korosztályokban korcsopor-
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tönként emelkedő arányban múlja felül a férfiakét. A bűnözés szerkezete, valamint a nem 
és az életkor közötti kapcsolat szorosságát elsősorban az erőszakos bűncselekményeknél 
bizonyítja, hogy a 18-19 éveseknél, ahol az erőszakos bűncselekmények aránya relatíve 
magas, az elítéltek 7,64 százaléka volt nő, míg a hatvanéves és idősebb korcsoportokban 
ennek csaknem három és félszerese, 26,70 százalék.

Az elítéltek családi állapotát vizsgálva a következő arányokat állapíthatjuk meg (fér
fiak, nők együtt):

Nőtlen, hajadon 43,11%
Házas 40,10%
Elvált 13,79%
Különváltan élő 1,54%
Özvegy 1,45%

A nőtlenek és hajadonok magas aránya egyértelműen az életkor szerinti megoszlás
sal függ össze, bár bizonyos adatok arra utalnak, hogy a visszaesők körében arányuk ma
gasabb, mint a büntetlen előéletű elítéltek között. A különböző családi állapotú elítéltek 
nemenkénti arányát vizsgálva megállapítható, hogy az elváltak aránya a férfiaknál 13,37 
százalék, a nőknél 17,67 százalék. Különváltan élt az elítélt férfiak 1,32, a nők 3,60 szá
zaléka. Az arányok még akkor is figyelmet érdemelnek, ha az elítélt nők száma alacsony. 
Az összefüggést egyébként más oldalról világosan mutatja, hogy míg a felnőttkorú elítél
tek teljes körére számítva a nők aránya 9,69 százalék, addig a különváltan élő elítéltek kö
zött a nők aránya 22,57 százalék volt. Ezek az arányok megerősítik azokat a megállapítá
sokat, amelyek szerint a családi állapot jelentősége a nők büntetőjogi normaszegéseinek 
gyakorisága tekintetében nagyobb, mint a férfiaknál. Az az adat, hogy az özvegy családi 
állapotú elítéltek 35,75 százaléka volt nő, elsősorban a népesség egészében is megfigyel
hető halandósági arányokkal és az elítéltek kormegoszlásával magyarázható.

Az elítéltek 1,41 százaléka volt írástudatlan, 69,36 százaléka járt általános iskolába, 
25,73 százaléka volt középiskolai és 3,51 százaléka felsőfokú végzettségű. A férfiak és a 
nők iskolai végzettség szerinti megoszlásában elsősorban az írástudatlanoknál volt szem
betűnő a különbség. Az írástudatlanok aránya ugyanis a férfiaknál 0,96 százalék, nőknél 
5,59 százalék volt. Ezek az arányok megerősítik a korábban is megfigyelt -  a nők szem
pontjából kedvezőtlen -  arányok alapján megfogalmazott megállapításokat. A felsőfokú 
végzettségűek aránya csaknem megegyezett, bár a nőknél valamivel magasabb volt 
(3,89%), mint a férfiaknál (3,47%).

Más megközelítésben: az elítélt nők aránya az írástudatlan elítéltek között 38,54, a fel
sőfokú végzettségűek között 10,75 százalék.

Az elítéltek 63,71 százaléka volt büntetlen előéletű, 24,82 százaléka visszaesőnek 
nem tekintendő bűnismétlő, 2,49 százaléka különös visszaeső és 7,64 százaléka többszö-1 
rös visszaeső. Az elítéltek arányait nemenként vizsgálva a férfiaknál mérhető a büntetem 
előéletűek magasabb aránya: 37,98 százalék, míg a nőknél 20,53 százalék. Az aránybeli 
eltérés említésre méltó a visszaesőnek nem tekintendő bűnismétlőknél, férfiaknál 25,73, 
nőknél 16,36 százalék.
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Ö sszefüggések
A kriminológiai és kriminálstatisztikai vizsgálatokat végzők általában megkülönböz

tetett érdeklődést mutatnak a legsúlyosabb, elsősorban az erőszakos jogsértések, illetőleg 
abűnözés szempontjából meghatározó jelentőségű vagyon elleni bűncselekmények elkö
vetői iránt. Ez az érdeklődés mindenképpen indokolt, hiszen a bűnözést a társadalom sze
mében is elsősorban ezek a cselekmények reprezentálják. A következőkben röviden 
összefoglaljuk azokat az adatokat, amelyek ezeket az összefüggéseket megvilágítják.

Az életkor és a bűnözés kapcsolatát az elítéltek mintegy kilenctizedét kitevő férfiak
nál vizsgáltuk. A rendelkezésünkre álló adatok megerősítik azokat a korábbi adatokat, 
amelyek a fiatal korosztályok átlagon felüli bűnözési részvételét bizonyítják. A jogerősen 
elítélt felnőttkorú férfiak 51,31 százaléka tartozott az úgynevezett fiatal felnőttek, vagyis 
a 18-29 évesek korosztályába. Kiemelt bűncselekmények szerint vizsgálva megállapítha
tó, hogy a szándékos, befejezett emberölés miatt elítéltek között az ilyen korúak aránya az 
átlagosnál alacsonyabb, 40,26 százalék volt. Ez az adat összhangban áll azokkal a megfi
gyelésekkel, amelyek szerint az emberölés miatt elítéltek kormegoszlása eltér az egyéb, 
erőszakos bűncselekmények elkövetőinek kormegoszlásától. Az átlagosnál magasabb, 
56,28 százalék volt viszont e korosztály aránya az erőszakos közösülés miatt elítélteknél, 
ami összhangban áll azzal a megfigyeléssel, hogy a bűncselekmények elkövetőinek dön
tő része a fiatal korosztályokból kerül ki. (Kiegészítésként elegendő csupán az ilyen bűn- 
cselekmények elkövetése miatt elítélt fiatalkorúak nem elhanyagolható számára és ará
nyára utalni.) A kormegoszlás alakulásának okai között szerepelnek az ebben a korban 
kétségkívül intenzív biológiai aktivitás mellett a személyiségfejlődési, kommunikációs 
készségbeli zavarok is.

A fiatal korosztályba tartozók aránya a rablás miatt elítéltek között volt a legmaga
sabb: 72,18 százalék. Ez az adat is megerősíti, hogy a rablások elkövetőinél a fiatal évjá
ratba tartozók dominálnak. Az erőszakos közösüléshez hasonlóan itt is utalnunk kell az 
ilyen bűncselekmények miatt elítélt fiatalkorúak magas számára. A lopás miatt elítéltek 
életkor szerinti megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a fiatalabb korosztályok 
aránya a súlyosabb bűntettekért elítélteknél magasabb (69,60 százalék), mint a vétség mi
att elítéltek között (55,03 százalék). Ezek az adatok is megerősítik azokat a feltételezése
ket, illetőleg tapasztalati tényeket, hogy az idősebb korosztályokba tartozók ilyen bűncse
lekményei átalában már kisebb súlyúak, ami a bűnözői karrier erősen lefelé ívelő jellegé
vel, a személyiség leépülésével áll összefüggésben.

Az átlagostól lényegesen eltérő kormegoszlást figyelhetünk meg a tartás elmulasztá
sa miatt elítélteknél. Ezek között ugyanis a 30-44 évesek együttes aránya 70,91 százalék

0
volt, ami nyilvánvalóan a cselekmény jellegével áll összefüggésben. Ezt bizonyítja, hogy 
a 45. életévtől kezdődően az ilyen bűncselekmény miatt elítéltek száma rendkívül mere
deken csökken. A 45-49 éves korosztályba tartozók száma a 40-44 évesekhez viszonyít
va 43,45 százalék, míg a az 50-54 éveseké -  ugyancsak az előző korcsoporthoz viszonyít
va -  csupán 23,81 százalék. Ez nyilvánvalóan azzal magyarázható, hogy ez az az életkor, 
amelyben az elítéltek tartási kötelezettsége azért szűnik meg, mert a tartásra jogosult el-
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éri a nagykorúságot, így a tartásra jogosultság elvesztésével a mulasztás már nem állapít
ható meg.

A már jelzett bűncselekmények miatt elítéltek családi állapot szerinti megoszlását ne
menként vizsgálva ugyancsak jellegzetes összefüggésekre bukkanhatunk. Ezek közül 
említésre méltó, hogy az emberölés miatt elítéltek között az elváltak aránya (24,68%) lé
nyegesen magasabb, mint az elítéltek között általában. Az erőszakos közösülés miatt el
ítéltek között a nőtlenek átlag feletti (52,46%) aránya a kormegoszlással magyarázható, 
és nyilvánvalóan ugyanez az oka a rablás miatt elítélteknél megfigyelt 67,01 százalékos 
aránynak is. Említésre méltó, hogy a lopás bűntette miatt elítéltek 63,39 százaléka, míg a 
vétség miatt elítéltek 49,79 százaléka volt nőtlen. A házasoknál fordított a helyzet: a bűn
tett miatt elítéltek 23,52 százaléka, a vétség miatt elítéltek 35,47 százaléka volt házas. Az 
arányok eltérései itt is a kormegoszlással magyarázhatók, amit megerősít az a tény is, hogy 
a lopás vétsége miatt elítéltek között az özvegyek száma (126) csaknem háromszorosa volt 
a lopás bűntette miatt elítélt, azonos családi állapotúak számának (47).

Az elítélt nők családi állapot szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy az 
elváltak és a különváltan élők aránya átlagosan is magasabb, mint a férfiaknál, és ez a lo
pás bűntette, illetőleg vétsége miatt elítélt nők lényegesen alacsonyabb száma ellenére is 
kimutatható.

Az elváltak és a különváltan élők aránya a lopás bűntette és a lopás vétsége miatt el
ítélteknél az azonos nemű elítéltek százalékában a következőképpen alakult:

Az elítélt családi Lopás bűntette  Lopás vétsége
állapota férfiak
Elvált 11,21 12,46
Különváltan él 1,42 1,19

nők
Elvált 14,48 14,50
Különváltan él 6,47 5,00
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Az iskolai végzettség és a bűnözés közötti kapcsolat vizsgálata a kriminológiai és a 
kriminálstatisztikai elemzések hagyományosnak tekinthető témája. Az 1995. évi bírósá
gi adatok ismét megerősítik az ezekről az összefüggésekről már korábban közölt arányo
kat és azt bizonyítják, hogy a bűnözés e szempontból rendkívül nagy stabilitást mutat. 
Ezek az arányok azt jelzik, hogy az iskolai oktatás társadalmi beilleszkedést segítő szere
pe rendkívül nagy, ezért a bűnözés visszaszorítása érdekében hozott intézkedések, társa
dalmi erőfeszítések csak akkor lehetnek eredményesek, ha az iskolai oktatásban is sike
rül lényeges változást elérni. Az összefüggések bemutatására elegendő csupán arra utal
ni, hogy miképpen alakult az írástudatlan elítéltek aránya a már kiemelten vizsgált bűn- 
cselekmények miatt elítélteknél nemenként, az elítéltek százalékában.

Az iskolai végzettség és a bűnözés cselekményi oldala közötti összefüggéseket mutat
ja, hogy a 2669 felsőfokú végzettségű elítélt 59,05 százalékát közlekedési bűncselekmény 
miatt ítélték el.

Az elítéltek előéletét vizsgálva megállapítható, hogy a büntetett előéletűek aránya a 
férfiaknál 37,98, a nőknél 20,53 százalék volt. Az arány a 18. életévtől a 34. életévig emel
kedik, majd azt követően csökken. A jelenség nyilvánvaló összefüggésben áll a krimina- 
litási gyakoriság életkorral összefüggő változásával. Megállapítható, hogy a kiemelten 
vizsgált bűncselekményeknél a büntetett előéletűek aránya az átlagosnál lényegesen ma
gasabb. A férfiak és a nők adatait együtt vizsgálva a következő arányokat kapjuk: rablás 
-  70,09%, lopás bűntette -  58,86%, lopás vétsége -  44,70%.

Az arányoknál megállapítható tehát a büntetett előéletűek aránya és a cselekmény súlyos
sága közötti szoros összefüggés. Ez alól csupán az emberölés képez kivételt, amelynél a bün
tetett előéletűek aránya 49,21 százalék, vagyis alacsonyabb, mint a rablás és a lopás bűntette 
miatt elítéltek között. (Kiegészítésként jegyezzük meg, hogy a rablás miatt elítéltek 24,64 szá
zaléka többszörös visszaeső volt.) Az erőszakos közösülés miatt elítélt férfiak 63,44 százalé
ka volt büntetett előéletű. Az átlagosnál lényegesen alacsonyabb a büntetett előéletűek aránya 
az ittas járművezetés miatt elítélteknél, ahol a férfiak és a nők adatait együttesen számítva az 
arány 24,38 százalék volt. Ez is megerősíti azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az ittas 
járművezetők döntő többsége nem a hagyományos bűnelkövetői körből kerül ki.

A büntetett előéletűek aránya egyébként a férfiaknál összesen 37,98%, ebből az ittas 
járművezetés alapesete miatt elítélteknél 24,81 %, egyéb bűncselekményeknél az ittas jár
művezetés alapesete nélkül 41,50%.

Az előélet és a családi állapot közötti összefüggéseket vizsgálva megállapíthatjuk, 
hogy lényeges különbség figyelhető meg a különböző családi állapotú elítélt-kategóriák
ban. Itt elegendő csupán a többszörös visszaesők arányára utalni, amely az azonos nemű 
és családi állapotú elítéltek között a férfiaknál és a nőknél a következőképpen alakul.

Bűncselekmény
Emberölés*
Rablás
Lopás bűntette 
Lopás vétsége 
* szándékos, befejezett

Férfiak Nők
1,95 (3 fő) 
3,15 (31 fő) 
1,38 (141 fő) 
1,49 (173 fő)

11,43 (4 fő) 
9,57 (11 fő) 
8,86 (52 fő) 
9,66 (170 fő)
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A többszörös visszaesők aránya az azonos családi állapotú elítéltek százalékában:
Férfiak Nők

Házas 4,09 1,37
Elvált 12,40 3,07
Különváltan él 13,31 3,77

A családi állapot jelentőségét még világosabban bizonyítja, ha az előélet családi álla
pot szerinti megoszlást nemenként vizsgáljuk. Ekkor a következő arányokat kapjuk:

Az elítélt Összes Elvált
Ebből

K ülönváltan él
előélete
Különös visszaeső 100,00 11,34

Férfiak
1,65

Többszörös visszaeső 100,00 20,29 2,16

Különös visszaeső 100,00 7,79
Nők

12,99
Többszörös visszaeső 100,00 20,10 5,03
Az arányok még az elítéltek számában kimutatható lényeges különbség ellenére is fi

gyelmet érdemelnek. Az iskolai végzettség és a büntetőjogi normaszegések gyakorisága 
közötti kapcsolatot világosan mutatja, hogy a büntetett előéletűek aránya az iskolai vég
zettség szintjének emelkedésével csökken.

A büntetett előéletűek száma és aránya (százalék) 
Az elítéltek A bün tetett előéletűek
iskolai végzettsége Férfiak Nők

szám a aránya szám a aránya
Nem járt iskolába 409 62,25 179 43,45
Általános iskola 21032 44,00 1176 23,72
Középiskola 4320 24,19 142 8,29
Felsőfokú tanintézet 333 13,98 16 5,57

Összesen 26094 37,98 1513 20,53

Még szembetűnőbb ez a körülmény, ha a többszörös és különös visszaesők arányát 
az egyes végzettségi kategóriák és az elítéltek neme szerint vizsgáljuk. A különös és több
szörös visszaesők együttes aránya a jogerősen elítélt férfiaknál és nőknél az azonos vég
zettségű elítéltek százalékában:

Férfiak Nők
Nem járt iskolába 20,85 10,68
Általános iskola 13,75 4,48
Közép iskola 3,89 0,58
Felsőfokú tanintézet 0,97 —

Összesen: 10,81 6,76
A többszörös és különös visszaesők iskolai végzettség szerinti megoszlása
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Férfiak Nők
Nem járt iskolába 1,85 15,94
Általános iskola 88,49 80,44
Közép iskola 9,35 3,62
Felsőfokú tanintézet 0,31 -

Összesen 100,00 100,00
N= 7430 276

Jo gk ö vetk ezm én yek
A leggyakrabban alkalmazott jogkövetkezmény 1995-ben a pénzfőbüntetés volt. A 

jogerősen elítélt felnőttkornak közül átlagosan minden másodikat (50,05 százalék) pénz
főbüntetésre ítélték. A végrehajtandó szabadságvesztés aránya 12,21 százalék, a felfüg
gesztett szabadságvesztésé ennél magasabb, 17,97 százalék, míg a közérdekű munka al
kalmazási aránya gyakorlatilag elhanyagolható: 1,13 százalék. Azoknak az elítélteknek 
az aránya, akikkel szemben a bíróság önállóan alkalmazott mellékbüntetést, intézkedést, 
18,64 százalék. (Ez az esetek döntő részében próbára bocsátást jelent.)

A jogkövetkezmények aránya a férfi és a női elítéltek között természetesen lényege
sen eltér egymástól, amire alapvetően bűnözési szerkezetük különbsége ad magyarázatot. 
Az átlagértékek természetesen a férfiaknál mért arányokhoz állnak közelebb, aminek már 
többször említett oka a férfiak és a nők elítéltek közötti aránya.

Jogkövetkezmény Férfiak Nők Összesen
Végrehajtandó szabadságvesztés 12,86 6,15 12,21
Felfüggesztett szabadságvesztés 17,71 20,39 17,97
Pénzfőbüntetés 51,42 37,12 50,05
Közérdekű munka 
Önállóan alkalmazott

1.17 0,87 1,13

mellékbüntetés, intézkedés 16,84 35,47 18,64

Összesen 100,00 100,00 100,00
N= 68 701 7370 76071

A végrehajtandó szabadságvesztés arányában kimutatható különbség magyarázatát 
elsősorban az erőszakos bűncselekményt elkövetők eltérő aránya adja. A felfüggesztett 
szabadságvesztés alkalmazásában lényeges eltérés nincs, bár a nőknél valamivel maga
sabb, mint a férfiaknál. A közérdekű munka alkalmazási aranyának különbsége gyakor
latilag elhanyagolható, és e büntetési nem alkalmazása kivételnek tekinthető. A pénzfő
büntetés eltérő arányának oka a közlekedési bűncselekmények, ezen belül is az ittas jár
művezetés alapesete miatt elítéltek kategórián belüli magas száma és aránya. Az önálló
an alkalmazott mellékbüntetések, intézkedések eltérő aránya azt bizonyítja, hogy a bíró
ságok relatíve gyakrabban bocsátottak próbára nőket, mint férfiakat.

A jogkövetkezmények összefüggésben állnak a bűnözés szerkezetével, így annak tár-
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gyi súlyával. Ezt a kérdést két oldalról vizsgálva is bizonyíthatjuk. Egyrészt jelzik azok az 
adatok, amelyek szerint a végrehajtandó szabadságvesztés aránya a bűntettet elkövetők
nél 25,13 százalék, míg a vétséget elkövetőknél 3,91 százalék volt. A differenciáltságot 
más oldalról bizonyítja, hogy a végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek között a bűntet
tet elkövetők aránya 80,48 százalék, a vétséget elkövetőké 19,52. A pénzfőbüntetésre ítél
teknél az arány éppen fordított: a bűntett miatt elítéltek aránya 20,69, a vétség miatt elítél
teké 79,31 százalék volt.

A büntetéskiszabási gyakorlat és a büntetőpolitika kétségkívül leglényegesebb kérdé
se a végrehajtandó szabadságvesztés alkalmazási aránya. A Btk. fejezetbeosztása szerint 
vizsgálva a legmagasabb arányt a férfiak esetében a házasság, a család, az ifjúság és a ne
mi erkölcs elleni bűncselekmények miatt elítéltek kategóriájában mértük, ez 28,26 száza
lék volt. Ezt a vagyon elleni bűncselekmények kategóriája követte, ahol az arány 20,77 
százalék. Az előbbi csoportban a magas arány elsősorban az erőszakos közösülés és a tar
tás elmulasztása miatt elítéltekkel szemben alkalmazott büntetések következménye, míg 
a vagyon elleni bűncselekményeknél egyrészt a rablás és a lopás bűntette, másrészt a ma
gas visszaesési arány szolgál magyarázatul. A személy elleni bűncselekmények körében 
mért 14,18 százalékos arány elsősorban azzal magyarázható, hogy a nagyon gyakran 
konfliktus-szituációban elkövetett testi sértések esetében a bíróságok viszonylag gyakran 
szabnak ki figyelmeztető jellegű felfüggesztett szabadságvesztést.

A nők esetében az arányok lényegesen alacsonyabbak, és az eltérések kisebbek. A vég
rehajtandó szabadságvesztésre ítéltek aránya bűncselekmény-kategóriák szerint száza
lékban: vagyon elleni bűncselekmények 8,74; a házasság, a család, az ifjúság és a nemi er
kölcs elleni bűncselekmények 8,14; a személy elleni bűncselekmények 8,13;

A végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek aránya egyébként nők esetében vala
mennyi bűncselekmény-kategóriában alacsonyabb, mint a férfiaknál.

A differenciált ítélkezési gyakorlatot bizonyítja, hogy a végrehajtandó szabadság- 
vesztésre ítéltek előélet szerinti megoszlása a férfiaknál és a nőknél egyaránt lényegesen 
különbözik azokétól, akikkel szemben a bíróság egyéb jogkövetkezményeket alkalma
zott. Ennek lényegét jól érzékeltethetjük, ha összehasonlítjuk a büntetlen előéletűek és a 
többszörös visszaesők közül végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetőleg az egyéb 
jogkövetkezményekre ítéltek közötti arányát.

Jogkövetkezm ény
Az elítélt előélete V égrehajtandó

szabadságvesztés
Férfiak

Egyéb

Büntetlen 18,39 68,46
Bűnismétlő 28,42 25,33
Visszaeső 3,53 1,13
Különös visszaeső 11,22 1,38
Többszörös visszaeső 38,45 3,70

Összesen 100,00 100,00
N= 8833 59 868
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A különbségekkel kapcsolatban külön is fel kell hívnunk a figyelmet a büntetlen elő- 
életűek, valamint a többszörös és különös visszaesők arányára.

A végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek előélet szerinti megoszlása mellett ked
vezőtlen családi állapot és iskolai végzettség szerinti megoszlásuk is. Ez a büntetés-vég
rehajtás helyzetét kétségkívül nehezebbé teszi. A jogerősen végrehajtandó szabadság- 
vesztésre ítélt férfiak között a házas családi állapotúak aránya csupán 22,05 százalék, az 
elváltaké 16,14, a különváltan élőké 2,05 százalék. A nőknél az elváltak aránya ezzel csak
nem megegyező (16,11%), a különváltan élőké 5,96 százalék. A nőtlen férfiak és a haja
don nők viszonylag magas aránya (58,78, illetőleg 44,59 százalék) az elítéltek kormeg
oszlásával magyarázható. Nem maradhat említés nélkül az sem, hogy a jogerősen végre
hajtandó szabadságvesztésre ítélt férfiak 1,47 százaléka és a nők 9,49 százaléka írástudat
lan volt.

A pénzfőbüntetésre mint a leggyakrabban alkalmazott büntetésre ítélteknek a bünte
tés összege szerinti megoszlását vizsgálva elsőként azt kell leszögeznünk, hogy a magyar 
közgondolkodás változatlanul e büntetési nem összegszerűségét tekinti meghatározónak, 
a napi tétel és a napi tétel forintösszege csak másodlagos. Tekintettel arra, hogy a pénzfő
büntetés anyagi hátrány, ez a megközelítés mindenképpen életszerű és nem vitatható. A 
napi tétel és a napi tétel forintösszege szerinti megoszlás csak arra ad lehetőséget, hogy e 
büntetési nem alkalmazásának egyéb jellemzőit körültekintőbben leírjuk. A kiszabott 
pénzbüntetések 54,55 százaléka 10 0001-50 000 forint közötti összegű volt (20 768 fő). 
Az 5001-10 000 forint összegű büntetési kategória volt a második legnagyobb, 35 száza
lék (13 324 fő). Ennél lényegesen kevesebb elítélt (3027), 7,95 százalék büntetése volt 
3001-5000 forint közötti. Az ennél kisebb összegű büntetésre ítéltek együttes száma nem 
érte el a 400 főt, aránya az egy százalékot. Az ötvenezer forint feletti büntetésre ítéltek 
1,52 százalékos aránya 577 elítéltet jelent.

A napi tétel szerinti megoszlást vizsgálva lényegében három kategória aránya jelle
mezte az eloszlást. Ezek:

Napi tétel Az elítéltek szám a A ránya a pénzbüntetésre 
ítéltek arányában

81-100 9755 25,62
101-120 6148 16,15
121-150 8424 22,13

A napi tételszám 150 felett volt 9920 elítélt esetében, akik a pénzfőbüntetésre ítéltek 
24,22 százalékát alkották. Azoknak az elítélteknek a száma, akiknél a büntetés napi téte
le legfeljebb 80 napig terjedt, 4523 volt, aránya 11,88 százalék.

A napi tétel forintösszegét vizsgálva azt kell megállapítanunk, hogy -  az eddigi gya
korlatnak megfelelően -  a napi tétel forintösszege rendkívül nagymértékben koncentrá
lódott:

50-100 forint 26 505 elítélt 69,02%
101-150 forint 5744 elítélt 15,09%
151-200 forint 3541 elítélt 9,30%
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Ha tehát a koncentrálódást vizsgáljuk, azt kell megállapítanunk, hogy a napi tétel fo
rintösszegének 200 forintig teijedő sávjába tartozott a pénzfőbüntetésre ítéltek 94,01 szá
zaléka. A pénzfőbüntetések 44,77 százalékát egyébként közlekedési bűncselekmény, 
34,03 százalékát vagyon elleni bűncselekmény és 11,22 százalékát közrend elleni bűncse
lekmény elkövetése miatt szabták ki. A közlekedési bűncselekmények magas arányát az 
okozza, hogy az ittas járművezetés alapeseténél ez a büntetési nem tekinthető tipikus jog
következménynek: az elítéltek 91,65 százalékát ítélték pénzfőbüntetésre. (A pénzfőbün
tetésre ítéltek 35,76 százaléka ittas járművezetés alapesete miatt állt bíróság előtt.)

Előzetes letartó ztatás
Az 1995-ben jogerősen elítélt 68 701 felnőttkorú férfiból 6562 volt előzetes letartóz

tatásban. A legmagasabb arányt- érthető okokból -  a befejezett, szándékos emberölés mi
att elítélteknél figyelhettük meg.

A vagyon elleni bűncselekményeket elkövető elítéltek közül a rablás miatt elítéltek 
voltak leggyakrabban előzetes letartóztatásban. A lopás bűntette és a lopás vétsége miatt 
elítéltek között az előzetes letartóztatásban lévők tekintetében lényeges eltérés figyelhe
tő meg. A bűntett miatt elítéltek esetében az előzetes letartóztatás aránya sokkal magasabb 
volt. A bűncselekmény jellegével magyarázható az erőszakos közösülés miatt elítélt fér
fiaknál az előzetes letartóztatás 80,87 százalékos aránya.

A 7370 jogerősen elítélt felnőttkorú nőből 414 (5,62 százalék) volt előzetes letartóz
tatásban. Ez alacsonyabb, mint a férfiaknál mért 9,55 százalékos arány. Az adatok alap
ján feltételezhető, hogy a nőknél a társadalomra veszélyesség személyi és tárgyi jellem
zői -  még az azonos minősítésű esetekben is -  enyhébbek, mint a férfiaknál. Többek kö
zött valószínűleg ezzel is magyarázható, hogy a nőknél a férfiakhoz viszonyítva- minden 
bűncselekménynél -  alacsonyabb volt az előzetes letartóztatásban lévők aránya.

Az előzetes letartóztatásban lévő férfiak és nők aránya bűncselekményenként, az azo
nos nemű elítéltek százalékában a következőképpen alakult:

Bűncselekmény Férfiak Nők
Százalék

Szándékos emberölés 94,16 71,43
Rablás 84,97 65,22
Lopás bűntette 26,66 16,87
Lopás vétsége 4,46 3,87

E n yh ítő  szakasz alkalm azása
A jogerősen elítélt férfiaknál és nőknél a bíróság egyaránt az elítéltek 10,27 százalé

kánál alkalmazta az enyhítő szakaszt. Az egyes bűncselekmény-kategóriák szerint vizs
gálva, a személy elleni bűncselekmények miatt elítélteknél az arány férfiaknál és nőknél 
csaknem megegyező: férfiak 21,24, nők 21,49. Lényeges különbség figyelhető meg vi
szont a kategórián belül a befejezett szándékos emberölés miatt elítélteknél, ahol az arány



TANULMÁNY

férfiak esetében 16,23, nők esetében 40 százalék volt. Az eltérés oka nyilvánvalóan a kri
minológiai és kriminálstatisztikai kutatásokból ismert motivációs és szituációs különb
ség, amely a férfiak és a nők által elkövetett ilyen jellegű cselekmények között fennáll. 
Vélhetően hasonló okokkal magyarázható az életveszélyt (halált) okozó testi sértésnél ki
mutatható különbség is: férfiak 49,11, nők 75,64 százalék. A nőknél mért magasabb arány 
még akkor is említésre méltó, ha tekintetbe vesszük, hogy az esetszám lényegesen alacso
nyabb. A szándékos súlyos testi sértéseknél a különbség egyébként nem számottevő: fér
fiak 22,87, nők 18,11 százalék.

Rendkívül alacsony az enyhítő szakasz alkalmazási aiányaaközlekedésibűncselekmények 
elkövetése miatt elítélteknél: férfiak esetében 2,34, nőknél 6,17 százalék. A különbség oka 
nyilvánvalóan az, hogy a férfiak közlekedési bűncselekményeinek döntő többségét (74,79 szá
zalékát) az ittas járművezetés alapesete jelenti, ahol a bíróságok gyakorlatilag elhanyagolható 
mértékben (0,22%-ban) alkalmazzák az enyhítő szakaszt. Ez a cselekmény jellegét, társada
lomra veszélyességét és az alkalmazott jogkövetkezményeket tekintve teljesen érthető és in
dokolt. A nők közlekedési bűncselekményeinek körében ugyanakkor az ittas járművezetés 
alapesetének aránya lényegesen alacsonyabb: 39,29 százalék.

A család, az ifjúság, a nemi erkölcs elleni bűncselekményeknél a férfiak esetében 9,79 
százalék, a nők esetében 7,56 százalékos arányban alkalmaztak enyhítő szakasz. Magas 
az enyhítő szakasz alkalmazási aránya az erőszakos közösüléseknél (28,42 százalék), va
lamint a megrontás miatt elítélt férfiaknál (30,36 százalék). Ezek az arányok azt valószí
nűsítik, hogy a bíróságok körültekintően mérlegelték az eset összes körülményét, így fel
tételezhetően a sértett közrehatását is.

A közrend elleni bűncselekményeknél az enyhítő szakasz alkalmazási aránya férfiak
nál 18,80, nőknél 14,10 százalék volt. A gazdasági bűncselekmények esetében férfiaknál 
19,60, nőknél 16,76 százalék. A vagyon elleni bűncselekményeknél az átlagos alkalma
zási arány férfiak esetében 9,86, nőknél 7,38 százalék. A bűncselekmények és az elköve
tők nemi hovatartozása szerinti szóródás azonban itt is rendkívül nagy.

Az egyes bűncselekmények miatt jogerősen elítélteknél az azonos nemű elítéltek szá
zalékában az arányok a következők voltak:

Bűncselekmény Férfiak Nők
Rablás 21,83 40,87
Lopás bűntette 20,33 18,06
Lopás vétsége 1,32 1,14

A rablásnál megfigyelhető közel kétszeres különbség nyilvánvalóan elsősorban az el
követői közreműködés mértékének és formájának különbségeivel függ össze.

A lk o h o lfo gyasztás
Az alkoholfogyasztással összefüggő bűncselekmények elkövetése miatt elítéltek ará

nya a férfiaknál 34,83, a nőknél 12,01 százalék volt. Az átlagértékek mögött természete
sen jelentős ingadozás húzódik meg. A személy elleni bűncselekmények körében a férfi
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aknái mért arány 37,14, a nőknél 19,40 százalék. Rendkívül nagy a különbség az ember
ölésnél, ahol az elítélt férfiak 71,43, míg a nők 34,29 százalékánál volt megállapítható a 
cselekmény összefüggése alkoholfogyasztással. A különbség nyilvánvaló oka a két nem 
alkoholfogyasztási szokásainak különbsége, valamint az, hogy a férfiak esetében az érzel
mi, indulati jellegű cselekmények mint konfliktusrendezd magatartások gyakoribbak, 
mint a nőknél. Ezt bizonyítja a szándékos súlyos testi sértésnél megfigyelt különbség is: 
férfiak 36,79, nők 17,30 százalék. Az arányokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a 
hagyományos bírósági statisztika a sértetti oldalon fennálló összefüggés gyakoriságát 
nem vizsgálja. A gyakorlati jogalkalmazói tapasztalatok, a kriminológiai kutatások és a 
kriminálstatisztikai vizsgálatok tapasztalatai szerint azonban a kapcsolat ezen az oldalon 
is jelentős arányú. Emberölések, illetve kísérletek esetében például bizonyos időszakok
ban és területeken még felül is múlja az elkövetői arányt. A leggyakoribb összefüggés a 
közlekedési bűncselekmények elkövetése miatt elítélteknél volt kimutatható, ami teljesen 
érhető, hiszen e cselekmények döntő része ittas járművezetés alapesete. (Ez a cselekmény 
egyébként az elítéltek teljes körére számított arányokat is nagymértékben befolyásolja.) 
Ezt bizonyítja, hogy míg a közlekedési bűncselekmények elkövetése miatt elítéltek 
összességénél az alkoholfogyasztással összefüggő bűncselekmények aránya a férfiaknál 
79,85, a nőknél 42,84 százalék, addig ugyanezek az arányok az ittas járművezetés alap
esete nélkül számítva 20,09, illetőleg 5,85 százalék.

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények körében az 
átlagos arány nem mutat lényeges különbségeket: férfiak 14,89 százalék, nők 11,05 szá
zalék. Lényeges az eltérés azonban a kiskorú veszélyeztetése miatti elítélésnél, ahol a fér
fiak már említett, nőknél gyakoribb alkoholfogyasztásával állhat összefüggésben, hogy 
az itt mért arány 40,21, míg a nőknél csak 20,27 százalék volt.

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmé
nyek miatt elítélt férfiak 19,37 és a nők 5,51 százalékánál állapította meg a bíróság, hogy 
a cselekmény alkoholfogyasztással összefügg. A közrend elleni bűncselekményeknél az 
arányok: férfiak 28,13, nők 13,39 százalék.

A gazdasági bűncselekményeknél az adatok gyakorlatilag elhanyagolható relatív gya
koriságra utalnak, férfiaknál 0,77 százalék, nőknél 0,54 százalék. (Ez utóbbi 185 elítélés
ből egy esetet jelent.)

A vagyon elleni bűncselekmények tekintetében az átlagos arány férfiaknál 10,24, nők
nél 3,90 százalék volt. Az átlagértékek mögött azonban az egyes bűncselekmények sze
rint számított mutatók rendkívüli mértékben szóródnak. Ezekből megállapítható egyrészt, 
hogy a súlyosabb cselekményeknél az alkoholfogyasztás gyakoribb, másrészt a nőknél és 
a férfiaknál itt is jelentős az eltérés. Az arányokat bűncselekményenként vizsgálva az azo
nos nemű elítéltek százalékában a következő megoszlás mutatható ki:

Bűncselekmény
Rablás
Lopás bűntette 
Lopás vétsége

Férfiak
38,27
10,82
7,47

Nők
26,96
4,60
3,75
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Az elítéltek nemenkénti arányainak kapcsolatát vizsgálva kiegészítésként megjegyez
zük, hogy az ittas járművezetés alapesete nélkül számítva az alkoholfogyasztással össze
függő bűncselekmények elkövetése miatt elítéltek aránya a férfiaknál 17,42, anőknél 7,28 
százalék. Az eltérő mértékű csökkenés oka az, hogy a közlekedési bűncselekményeken 
belül az ittas járművezetés alapesete nagyobb mértékben befolyásolja az arányokat a fér
fiaknál, mint a nőknél. A kapcsolatot más összefüggésben vizsgálva azt állapíthatjuk meg, 
hogy az alkoholfogyasztással összefüggő bűncselekmények elkövetése miatt elítélt fel
nőttkornak között a nők aránya 3,57, míg azoknál a cselekményeknél, ahol az összefüg
gés nem volt megállapítható, 12,65 százalék volt.

K ü lföld i e líté lte k
Az utóbbi időben mind gyakrabban kapnak hangot olyan nézetek, amelyek szerint a 

hazai bűnözés kedvezőtlen alakulásában döntő szerepük van a külföldi bűnelkövetőknek. 
Az elítéltek adatai ezt nem támasztják alá. A jogerősen elítéltek három százaléka volt kül
földi. Arányuk a gazdasági bűncselekmény elkövetőinek körében a legmagasabb (11,80 
százalék), ezen belül devizabűncselekmények miatt elítélteknél 18,57, a csempészet, 
vámorgazdaság miatt elítélteknél 16,89 százalék. A közvéleményben elterjedt vélekedés
sel szemben az emberölés miatt elítélteknek 1,06 százaléka, a súlyos testi sértés miatt el
ítélteknek 1,07 százaléka volt külföldi. Ennél valamivel magasabb (3,7%) volt a külföldi
ek aránya a közlekedési bűncselekmények miatt elítéltek körében, ezen belül a közlekedés 
biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétségnél (8,79%), közúti baleset gondatlan 
okozásánál (7,14%), a halálos közúti baleset gondatlan okozásánál (7,39%), valamint az 
ittas járművezetésnél (2,89%).
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Az erőszakos közösülések elkövetőinek alig több mint két százaléka volt külföldi, míg 
a közrend elleni bűncselekmények elkövetőinek 3,81 százaléka. Nem volt számottevő a 
külföldiek aránya a vagyon elleni bűncselekmények miatt elítéltek körében sem: 1,71 szá
zalék. A rablás miatt elítéltek 4,91 százaléka, a lopás bűntette miatt elítélteknek 1,38 szá
zaléka, a lopás vétsége miatt elítélteknek 1,53 százaléka volt külföldi. A jármű önkényes 
elvétele miatt elítélteknél mért arányuk 2,44 százalék volt.

A vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatban meg kell azonban jegyezni, hogy 
a felderítési arány rendkívül alacsony és a külföldi elkövető leleplezésének valószínűsé
ge feltétlenül kisebb a magyar elkövetőkénél. Alaposan feltételezhető ezért, hogy a felde
rítési arány javulásával, a külföldiek részvételének relatív gyakoriságátjelző adatok -  leg
alábbis egyes bűncselekményeknél -  lényegesen megváltoznának.

Összefoglalás
Az 1995-ben jogerősen elítélt felnőttkornak adatait vizsgálva megállapítható, hogy a 

bűnözés alaptendenciái, személyi és tárgyi jellemzői változatlanok. Az elítéltek döntő 
többsége férfi, a fiatalabb évjáratba tartozók magas részvételi aránya jellemző. Ez elsősor
ban az erőszakos bűncselekményeknél figyelhető meg. Változatlanul kimutatható a férfi
ak és a nők bűnözésének strukturális különbsége, melyet elsősorban a közlekedési bűn- 
cselekmények és az erőszakos bűncselekmények eltérő aránya jellemez.

Az elítéltek családi állapot és iskolai végzettség szerinti megoszlása lényegesen ked
vezőtlenebb, mint a teljes népesség hasonló jellemzői.

Egyértelműen kimutatható az összefüggés a kedvezőtlen demográfiai-társadalmi jel
lemzők és a bűnözés szerkezete, valamint a bűnismétlés gyakorisága között. Az adatok 
megerősítik azokat a feltételezéseket, amelyek szerint a rendezetlen családi élet, valamint 
az alacsonyabb iskolai végzettség valószínűsíti a bűnismétlést.

A jogkövetkezményeket vizsgálva megállapítható, hogy az ítélkezés enyhülő tenden
ciája tovább tart, az 1995. évi arányokat azonban befolyásolja a tárgyaláson kívül alkal
mazható jogkövetkezmények körét szélesítő új jogi szabályozás is. Az elítéltek jogkövet
kezmények szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy a végrehajtandó szabad
ságvesztésre ítéltek demográfiai-társadalmi jellemzői még az elítéltek átlagánál is ked
vezőtlenebbek.

A bűnözés tárgyi súlyához és az elítéltek személyi társadalomra veszélyességéhez vi
szonyítva az előzetes letartóztatások aránya nem magas.

A büntetéskiszabási gyakorlat vizsgálata az enyhítő szakasz alkalmazását tekintve dif
ferenciált ítélkezési gyakorlatra utal.

Az alkoholfogyasztással összefüggő cselekmények arányát elsősorban a közlekedési 
bűncselekmények határozzák meg, ezen belül is az ittas járművezetés alapesete.

A külföldiek részvétele a hazai bűnözésben bűncselekményenként változó, összessé
gében azonban nem számottevő. Az arányokat azonban feltételezhetően befolyásolja a 
felderítés valószínűségének különbözősége is.

Vavró István


