
A peres ügyek közel felét büntető és szabálysértési ügyek alkották 2011-ben   

A büntetőjogi és szabálysértési ügyek számának alakulását, regionális megoszlását vizsgálta 
az Ügyvédbróker.hu, hazánk független, ügyvédkeresést támogató rendszere újabb kutatása 
során.  2011-ben a helyi bíróságokra érkező peres ügyek egyötödét a büntető peres ügyek, 
valamivel több, mint egynegyedét (28%-át) pedig a szabálysértési peres ügyek alkották – derült 
ki a felmérésből.  

Az Ügyvédbróker.hu legutóbbi kutatása során a büntetőjogi és szabálysértési peres és nem peres 
ügyek számának alakulását, megoszlását vizsgálta, kitérve az elmúlt években regisztrált 
bűncselekmények számának, megoszlásának alakulására is. A felmérés alapjául szolgáló adatok több 
forrásból származnak: a helyi bíróságok önálló nyilvántartást vezetnek az egyes ügyek típusa 
szerinti, valamint területi, megyék szerinti bontásban is. Ezen kívül az Ügyvédbróker.hu 
rendszerében a bűncselekményekkel kapcsolatos ügyvédkeresések önálló kategóriába kerülnek 
besorolásra, így az elmúlt évek ügyvédkeresései alapján részletesebben is feltérképezhető e terület. A 
regisztrált bűncselekmények számára és megoszlására vonatkozóan Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) nyilvántartásában állnak rendelkezésre információk. 

2011-ben a helyi bíróságokra érkező peres ügyek egyötödét a büntető peres ügyek, valamivel 
több, mint egynegyedét (28%-át) pedig a szabálysértési peres ügyek alkották. Összességében ezen 
ügyek a helyi bíróságokra beérkező esetek közel felét tették ki (48%). Az elmúlt éveket tekintve a 
büntető peres (magán és közvádas bűncselekmények) és nem peres eljárások száma 2009-ről 
2010-re közel 10%-kal nőtt, majd 2010-ről 2011-re 3%-kal csökkent. A szabálysértési peres 
ügyek száma a vizsgált időszakban folyamatosan emelkedett: 2010-re 4%-kal, majd 2011-re 
jelentősen 17%-kal nőtt. A szabálysértési nem peres ügyek száma a vizsgált időszakban (2009-
2011) évente 8%-kal csökkent. 

„A portálunkon ügyvédet keresők 10-15%-a büntetőjogi vagy szabálysértési üggyel kapcsolatban 
keres jogi képviselőt; a beérkezett ajánlatkérések száma 2011-ig közel állandó volt, 2012 első negyed 
évében azonban 5%-os emelkedést regisztráltunk” – nyilatkozta Gera János, az Ügyvédbróker.hu 
munkatársa.  

A KSH adatai szerint 2009-ről 2010-re a regisztrált bűncselekmények száma 13%-kal, 2010-ről 
2011-re mindössze 1%-kal emelkedett. A regisztrált bűncselekmények közül a korábbi évekhez 
képest a közrend elleni és a gazdasági bűncselekmények száma nőtt, a személy és vagyon 
elleni bűncselekmények aránya nem változott jelentősen, a közlekedési bűncselekmények 
aránya pedig csökkent.  

„A rendszerünkben regisztrált büntető vagy szabálysértési üggyel kapcsolatos ügyvédkeresések 
harmada erőszakos és vagyon elleni bűncselekménnyel, közel egyötöde pedig közlekedési 
vétségekkel kapcsolatos” – tette hozzá Gera János.  

A büntető peres ügyek területi megoszlását tekintve az elmúlt évben az átlagosnál több (országos 
átlag: 781 büntetőperes ügy/100 ezer fő) büntető peres ügy fordult elő Budapesten, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben; 100 ezer 
főre Budapesten 949, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 867, Csongrád megyében 883, Jász-
Nagykun-Szolnok megyében 881 és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig 918 büntető peres 
ügy jutott. Ugyanakkor az átlagosnál alacsonyabb számú büntető peres eljárás jellemezte 2011-ben 
Békés, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Pest, Vas, és Veszprém megyéket; e régiókban (az sorrendet 
követve) 100 ezer főre 564, 565, 679, 648, 621 és 723 büntető peres eljárás jutott.  

Az átlagosnál több (országos átlag: 1074 szabálysértési peres ügy/100 ezer fő) szabálysértési 
peres ügy fordult elő 2011-ben Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Somogy és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben; (a sorrendet követve) 1 301, 1 316, 1 915, 1 486 és 1 404 
peres eljárás jutott 100 ezer főre. Az átlagosnál alacsonyabb számú szabálysértési peres ügy 
jellemezte az elmúlt évben a következő régiókat: Budapest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Pest, Vas 



és Veszprém megyék, e területeken sorrendben 100 ezer főre 894, 593, 714, 628, 771 és 834 perrel 
kellett számolni 2011-ben.  
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