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A közvádas bűncselekmények számának 2005-től tapasztalható szinte folyamatos csökkenését 2010-ben or-

szágosan és ezen belül Közép-Magyarországon is emelkedő tendencia váltotta. A bűncselekmények száma, bár 
az előző évinél kisebb mértékben, de 2011-ben is tovább nőtt, és változatlanul a központi régióban koncentrálódott 
a bűncselekmények háromtizede. Budapesten tízezer lakosra átlagosan 621 közvádas bűncselekmény jutott, közel 
kétszer annyi, mint Pest megyében és mintegy másfélszer annyi, mint országosan.  

 
 

Budapesten 2011-ben 108 ezer közvádas bűncselekményt regisztráltak, 2,9%-kal kevesebbet, mint egy évvel 
korábban. A bűncselekmények döntő hányadát – közel héttizedét – továbbra is a vagyon elleni esetek képezték, 
számuk mintegy 1500-zal volt kevesebb, mint az előző évben. A 19%-os részarányt képviselő közrend elleni cse-
lekmények száma 6,6%-kal maradt el a 2010. évitől. A kisebb súlyarányt képviselő bűnesetek közül valamelyest 
nőtt a gazdasági bűncselekmények száma, ugyanakkor egytizedével csökkent a közlekedési bűncselekményeké, 
míg a személy elleni cselekményeké lényegében nem változott. 

 
 

Pest megyében a tavalyi év folyamán több mint 43 ezer közvádas bűncselekményt regisztráltak, 17%-kal töb-
bet, mint 2010-ben. A bűncselekmények közel hattizedét képező vagyon elleni esetek száma a tavalyival közel 
azonos volt. A többi bűncselekmény-főcsoport közül a közrend elleni bűncselekmények száma több mint duplájára 
emelkedett, de a gazdaságiaké is közel kétszerese volt az előző évinek. A személy elleni illetve a közlekedési bűn-
cselekmények száma egyaránt mintegy 14%-kal volt kevesebb, mint 2010-ben.  

 
 

A regisztrált közvádas bűncselekmények száma 
 

Ebből 
Időszak 

Bűn-
cselekmény 
összesen 

személy 
elleni közlekedési közrend elleni gazdasági vagyon elleni 

Budapesten 
2010 110 755 3 849 2 170 21 778 4 753 76 044 
2011 107 581 3 810 1 956 20 342 4 839 74 517 
A 2011. év az előző 
év %-ában 97,1 99,0 90,1 93,4 101,8 98,0 

Pest megyében 
2010 37 200 2 428 2 056 5 173 1 050 24 996 
2011 43 383 2 098 1 784 11 301 1 954 24 966 
A 2011. év az előző 
év %-ában 116,6 86,4 86,8 218,5 186,1 99,9 
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A tízezer lakosra jutó regisztrált közvádas bűncselekmények 
számának alakulása
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