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VI. SZEXUÁLIS BŰNELKÖVETŐK JELLEMZŐ ADATAI 
 

 

Drexler Bernadett bv. őrnagy 

 

 

A szexuális bűnelkövetés témája az utóbbi években egyre hangsúlyosabbá válik mind az 

egyes tudományokat képviselő kutatók, mind a Büntetés-végrehajtási Szervezet számára. 

Több Bv. Szervezeten kívüli és belső indíttatású vizsgálat is született az utóbbi években, 

melyek a szexuális bűnelkövetéssel, a szexuális bűnelkövetők tipológiájával, és 

cselekményük mögött húzódó motivációk feltárásával foglalkozott. Jelen fejezet a 

Fogvatartotti Nyilvántartásból kinyerhető adatokon alapszik, s általuk próbál egy globális 

képet adni a szexuális bűnelkövetők speciális csoportjáról. 

Elemzési szempontból fontos tudni, hogy szexuális bűnelkövetők alatt jelen fejezetben kiket 

értünk. Büntetőjogi szempontból ide soroltunk mindenkit, aki a jelenleg hatályos Btk.
18

 XIX. 

(a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények című) fejezete alatt tárgyalt 

bűncselekményt követett el. A további szelekciós lehetőség a nyilvántartási rendszerből 

adódott, ugyanis a fogvatartási adatok szempontjából vizsgálható az elkövetett, illetve a 

jellemző bűncselekmények
19

 köre. Az előbbi egy tágabb kategóriát jelent, ide tartozik 

mindenki, aki jelenleg büntetés-végrehajtási intézetben van fogva tartva és jelenlegi, vagy 

korábbi bűncselekményei között megtalálhatóak szexuális jellegű bűncselekmények (akkor is, 

ha a jelen fogvatartása során nem az a fő bűncselekménye). Az alábbi, szexuális 

bűnelkövetőket bemutató fejezetben az elkövetett bűncselekményeket vettük kiindulási 

pontnak. 

Létszámukat tekintve az összfogvatartotti populációhoz mérten egy kisebb, speciális 

csoportról beszélhetünk. A 2015. december 31-i adatok szerint 1326 fő van éppen a hazai 

börtönökben annak okán, hogy jelenlegi vagy korábbi ítéletét szexuális bűncselekmény miatt 

szabták ki. Ez arányukat tekintve 10,7%-ot jelent a teljes fogvatartotti létszámhoz viszonyítva. 
 

 

Szexuális bűnelkövetők életkori megoszlása Teljes fogvatartotti populáció 

életkori megoszlása 

Életkor Fő % % 

18 év alatti 6 0,5 0,46 

18-20 év 42 3,2 15,17 

21-29 év 292 22 15,29 

30-39 év 376 28,4 30,69 

40-49 év 374 28,2 25,36 

50-59 év 167 12,6 9,99 

60 évesnél idősebb 69 5,2 3,04 

Összesen 1326 100  100 
31. táblázat 

                                                 
18

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
19

 Szűkebb kategória, a bíróság állapítja meg, jellemzően a legsúlyosabb bűncselekményt takarja. Így ha valaki 

emberölésért és vérfertőzésért van elítélve, úgy a jellemző bűncselekmény az emberölés lesz. 
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A szexuális bűnelkövetők életkori megoszlását a teljes populáció azonos adatával összevetve 

látható, hogy a szexuális bűncselekmények elkövetői között arányaiban kevesebb a fiatalabb 

korosztályokba tartozó; ez alól csak a 18 év alattiak jelentenek kivételt, akik megközelítőleg 

azonos számban vannak a teljes populációban tapasztalhatóakkal. A szexuális bűnelkövetők 

között a 40 éves vagy a feletti életkori kategóriák jellemzőbbek, mint a teljes fogvatartotti 

popoulációban. Összességében elmondható, hogy a szexuális bűnelkövetők együttesen 

56,6%-a 30 és 49 év közötti, míg a 60 éves vagy annál idősebb korosztály is közel dupla 

akkora arányban jelenik meg, mint az átlag fogvatartotti populációban. Az életkori 

megoszlásnál meg kell jegyezni, hogy a nyilvántartásban a fogvatartottak aktuális életkora 

szerepel, és nem az elkövetéskori életkora. Ez azt jelenti, hogy a fenti adatok nem adnak reális 

és általános képet a szexuális bűncselekmények elkövetőinek elkövetéskori életkoráról, hiszen 

elfordulhat, hogy valaki a húszas éveiben követte el bűncselekményét, azonban annak 

súlyossága, társadalmi és büntetőjogi megítélése alapján nagy ítéletet kapott, ami által az 

aktuális statisztikákban megjelenő életkora akár 5-10 évvel is több lehet az elkövetéskori 

életkoránál. S bár ezen adatokból nem tudunk egyértelműen nyilatkozni a szexuális 

bűnelkövetőkre jellemző életkori sajátosságról, azonban a nemzetközi vizsgálatok
20

 és hazai 

elemzések
21

 is azt mutatják, hogy a szexuális bűncselekmények elkövetőinek elkövetéskori 

életkori átlaga magasabb, mint az átlag börtönpopulációé. 
 

 

A nemi megoszlást tekintve egyértelmű a férfiak felülreprezentáltsága. A szexuális 

bűnelkövetők között mindössze 50 fő nő, míg 1276 fő férfi, akik ezáltal 96%-os többségben 

vannak. 

 
 

Családi állapot 

 fő % 

Nőtlen vagy hajadon 514 39,3 

Együtt él, de nem házas 415 31,8 

Házas 230 17,6 

Elvált 132 10,1 

Özvegy 16 1,2 

Összesen 1307 100 

N.a. 19 N.r 
32. táblázat 

A szexuális bűnelkövetők családi állapotát bemutató táblázatból látható, hogy többségében az 

együttélés valamely formája jellemzi, vagy jellemezte ezen elkövetőket; majd 50%-uk 

jelenleg is házas vagy élettársi kapcsolatban él.  
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 Lásd végjegyzet. 
21

 Időskorú bűnelkövetők, 2016, BvOP - Stratégiai, Elemzés és Tervezés Főosztály, kézirat 
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                              Iskolai végzettség  

 

Szexuális bűnelkövetők Fogvatartottak összesen 

Fő % Fő % 

Analfabéta 19 1,5 132 0,75 
Kevesebb, mint 8 oszt. 188 14,8 2083 11,76 

Általános iskola 711 55,8 9251 52,24 

Befejezetlen középiskola 88 6,9 1194 6,74 

Szakiskola 170 13,3 2888 16,31 

Érettségi 76 6,0 1713 9,67 

Egyetem-főiskola 22 1,7 448 2,53 

Összesen: 1274      100,00 17 709 100,00 

N.a. 52 N.r. 200 N.r. 
33. táblázat 

A vizsgált csoport iskolai végzettségét mutatja az előbbi táblázat. Látható, hogy néhány 

százalékpontnyi eltérés figyelhető meg a szexuális bűnelkövetők és a teljes fogvatartotti 

populáció legmagasabb iskolai végzettsége között. Az alacsonyabb (általános iskola, vagy 

annál alacsonyabb) végzettség valamivel gyakrabban fordul elő a szexuális bűnelkövetők 

körében, míg ennek megfelelően a befejezetlen középiskola és szakiskola, illetve az annál 

magasabb végzettség kevésbé jellemző a vizsgált csoportnál. Az analfabéták száma ugyan 

önmagában alacsony, de megoszlásukat tekintve a szexuális bűnelkövetők körében kétszer 

olyan magas az írni-olvasni nem tudók aránya.  

 

Végrehajtási fokozat 

 fő % 

Fegyház 534 40,3 

Börtön 433 32,7 

Fk. börtön 14 1,1 

Fogház 35 2,6 

Fk. fogház 8 0,6 

Büntetőjogi elzárás 2 0,2 

Előzetes, elsőfokú ítéletig 194 14,6 

Előzetes, nem jogerősen elítélt 82 6,2 

Fiatalkorú előzetes, elsőfokú ítéletig 10 0,8 

Fiatalkorú előzetes, nem jogerősen elítélt 3 0,2 

Kényszergyógykezelés 9 0,7 

Közérdekű munka átváltoztatása (fogház) 1 0,1 

Pénzbüntetés átváltoztatása (fogház) 1 0,1 

Összesen 1326 100 
34. táblázat 

Végrehajtási fokozatukat tekintve szintén fontos kiemelni, hogy a jelenleg börtönben lévő 

fogvatartottakat vizsgáltuk aszerint, hogy aktuális, vagy korábbi bűncselekményei között 

szerepel-e szexuális elkövetés. Ennek megfelelően nem feltétlenül a szexuális 

bűncselekményük okán kiszabott fokozatban jelennek meg a fenti táblázatban, hanem a 
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jelenleg éppen töltött ítéletnek megfelelő kategóriában (ezért fordulhat elő pl. valamely 

mellékbüntetés átváltása miatt kiszabott fogház fokozat). 

 

Látható, hogy a szexuális bűnelkövetőkre a fegyház és a börtön fokozat a leginkább jellemző 

végrehajtási fokozat, 73%-uk ezen fokozatok valamelyikében tölti büntetését. Az előzetesek 

aránya 21% körül mozog, amit ha a fegyház, illetve börtön fokozattal együtt vizsgálunk, 

látható, hogy az egyéb végrehajtási fokozatokban a szexuális bűnelkövetők csak igen 

elenyésző arányban vannak jelen. 

Ítélethossz 

 fő % 

2 évnél rövidebb 62 5,7 

2-5 év közötti 243 22,3 

5-10 év közötti 555 50,8 

10 év feletti ítélet 232 21,2 

Összesen 1092 100,00 

N.a. 234 N.r. 
   35. táblázat 

 

Az ítélethosszokat vizsgálva megállapítható, hogy a szexuális bűncselekményeket (és/vagy 

azok társult bűncselekményeit) elkövető fogvatartottak közel ¾-e (72%-a) 5 évnél hosszabb 

ítélettel bír, míg ebből 21,2% ennél is hosszabb, 10 év feletti börtönbüntetést tölt.  
 

         Visszaesési mutatók 

 
Szexuális bűnelkövetők 

visszaesési mutatói 

Teljes fogvatartotti populáció 

visszaesési mutatói 

Visszaesési fok fő % fő % 

Első bűntényes 636 51,6 8479 52,21 
Visszaesőnek nem minősülő 

bűnismétlő 69 5,6 596 3,67 

Különös visszaeső 101 8,2 1652 10,17 

Visszaeső 207 16,8 2580 15,89 

Többszörös visszaeső 182 14,8 2622 16,15 
Erőszakos többszörös 

visszaeső 37 3,0 311 1,92 

Összesen: 1232    100 16210 100 

N.a. 94 N.r. 1669 N.r. 

 1326  17909  
36. táblázat 

A visszaesési mutatókat tekintve tendenciaszerű, jelentős eltérés nem figyelhető meg a 

szexuális bűnelkövetők és a teljes fogvatartotti populáció között. Az első bűntényesek aránya 

némileg alacsonyabb a szexuális elkövetők között, míg az erőszakos többszörös visszaesők 

aránya – leginkább a bűncselekmény jellegéből fakadóan – köztük magasabb. 
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A szexuális bűncselekményeket mind a nemzetközi szakirodalmak, mind a haza vizsgálatok a 

bűncselekmény elkövetési jellege és motivációja alapján különböző csoportokba sorolják.
22

 

Az általunk vett tipológia három típust különít el: erőszakos, erőszak nélküli, és gazdasági 

jellegű
23

 szexuális bűncselekményt. Ezek megoszlási arányai láthatóak a következő 

táblázatban: 

Szexuális bűncselekmények típusai 

 fő % 

Erőszakos  1590 83,07 

Erőszak nélküli 125 6,53 

Gazdasági jellegű 199 10,4 

Összesen 1914
24

 100 

 37. táblázat 

A szexuális bűncselekmények legnagyobb hányadát valamilyen erőszakos bűncselekmény 

teszi ki, és mindössze 10,4% függ össze valamilyen gazdasági, haszonszerzési céllal 

(többségében prostitúcióval), s 6,53% valamilyen erőszak nélküli elkövetési móddal. 
 

Az erőszakos cselekmények tovább bonthatók a cselekmény iránya szempontjából, azaz az 

áldozati oldalról annak megfelelően, hogy fiatal vagy felnőtt korú, illetve családon belüli vagy 

ismeretlen az áldozat. 
 

Erőszakos szexuális bűncselekmények típusai 

 fő % 

Felnőtt korú áldozat 881 55,4 

Fiatalkorú áldozat 234 14,7 

Családon belüli felnőtt korú áldozat  260 16,4 

Családon belüli fiatalkorú áldozat 215 13,5 

Összesen 1590 100,0 
            38. táblázat 

A táblázatban látható, hogy az erőszakos szexuális bűncselekmények áldozatainak többsége 

felnőtt korú, ismeretlen (nem családon belüli) személy. Az elkövetések összesen 30%-ában 

fordul elő, hogy az áldozat a család valamely tagja, melyből 13,5% azon esetek aránya, ahol a 

sértett fiatalkorú.  

 
Fontosnak tartottuk bemutatni, hogy az egyes bűncselekménytípusok között milyen és 

mekkora „átjárás” van elkövetői részről, azaz az egyes fogvatartottak milyen típusú szexuális 

bűncselekményt követtek el. 

 
 

                                                 
22

 Az, hogy mely kategóriák alatt mely bűncselekmények értendően, egy BVOP által 2014-ben kezdeményezett 

belső vizsgálatból született publikációban olvasható.  Lásd: Drexler Bernadett – Somogyvári Mihály: A szexuális 

bűnt elkövetők hazai vizsgálata büntetés-végrehajtási statisztikák alapján. Belügyi Szemle, 2015/3. 65-96. o. 
23

 Azon bűncselekményeket soroltuk ide, melyeknek a motivációjában elsősorban anyagi haszonszerzés állhat. 

Jellemzően ilyen a prostitúció, annak elősegítésével és pornográfiával kapcsolatos bűncselekmények.  
24

 Az 1914 elkövető több, mint az eddig tárgyalt elkövetői kör; ami azért lehetséges, mert van olyan elkövető, aki 

több kategóriában is érintett.  
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Az egyes szexuális bűncselekménytípusok elkövetőinek megoszlása 

 fő % kumulatív 

% 

Erőszakos 1005 75,8 75,8 

Erőszak nélküli 63 4,8 80,5 

Gazdasági 170 12,8 93,4 

Erőszakos és erőszak nélküli 59 4,4 97,8 

Erőszakos és gazdasági 26 2 99,8 

Gazdasági és erőszak nélküli 3 0,2 100 

Összesen  1326 100  
   39. táblázat 

Az előbbi táblázatban azt láthatjuk, hogy az elkövetők 93,4%-a a szexuális 

bűncselekményeknek csak egy adott csoportjában érintett, s ennek megfelelően 6,6% azok 

aránya, akik több típusú szexuális bűncselekményt is elkövettek. Ezen elkövetők között a 

leggyakoribb az erőszakos és erőszak nélküli bűncselekmény együttes elkövetése (4,4%), 

majd az erőszakos és gazdasági jellegű szexuális bűncselekmény együtt járása (2%). 

 
Az alábbiakban néhány főbb jellemző tulajdonság mentén vizsgáljuk az egyes szexuális 

bűnelkövetői csoportokat. A következő táblázatok esetén a szexuális bűncselekmények típusai 

az elkövetett eseteket jelentik, s nem csak az adott fogvatartotti kört (tehát azon 

fogvatartottak, akik több típusú bűncselekményt is elkövettek, több kategóriában is 

szerepelhetnek, némileg befolyásolva ezzel az adatokat). 

  Szexuális bűncselekmények az elkövetők családi állapota szerinti megoszlásban 

 

 

Szexuális bcs-k 

fő típusai 

Családi állapot Összese

n 
Nőtlen vagy 

hajadon 

Együtt él, 

de nem 

házas 

Házas Elvált Özvegy 

Erőszakos 37,1% 30,0% 19,7% 11,7% 1,4% 100% 

Erőszak nélküli 54,5% 19,5% 14,6% 11,4% 0,0% 100% 

Gazdasági 28,3% 38,9% 23,2% 8,1% 1,5% 100% 

Összesen 37,3% 30,2% 19,8% 11,3% 1,3% 100% 
40. táblázat 

Mind a nemzetközi, mind a hazai irodalmak egyetértenek abban, hogy a szexuális 

bűnelkövetőket a civil és a börtöntársadalom is nagyobb fenntartással kezeli, különösen, ha a 

sértett kiskorú, vagy családon belüli személy.
25

 A nagyobb elutasítás, illetve egyéb más okok 

következtében feltételezhető, hogy kérdéses lesz ezen fogvatartottaknak a stabil 

kapcsolattartása, már ha egyáltalán számíthatnak valakire a börtön falain kívül. Ennek egyik 

mutatója lehet a családi állapot, melyet éppen ezért fontosnak tartottunk megvizsgálni.  
 

 

 

                                                 
25

 Hazai példaként lásd Fliegauf és Fiáth munkáit.  
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A családi állapot és az egyes szexuális bűncselekmények típusainak összevetésénél látható, 

hogy a nőtlen vagy hajadonok aránya az erőszak nélküli bűncselekmények elkövetői körében 

a legmagasabb, míg ennek megfelelően ezen körben az együttélési formák különböző verziói 

kisebb számban jelennek meg. Az együtt élők és a házasok aránya ezzel szemben a gazdasági 

jellegű szexuális bűncselekményt elkövetők esetén a legmagasabb. 

Más szempontból vizsgálva az erőszakos és az erőszak nélküli szexuális bűncselekmények 

elkövetői között a nőtlen vagy hajadon fogvatartottak vannak többségben, míg a gazdasági 

jellegű bűncselekmények elkövetői inkább élnek tartós vagy élettársi kapcsolatban.    

 

 

Mint a szakirodalomból közismert, a szexuális bűnelkövetők – kiemelten a családon belüli és 

fiatalkorúakkal szembeni elkövetők – különösen hátrányos helyzetben vannak a többi 

rabtársukhoz viszonyítva is. Éppen ezért, bár a teljes fogvatartotti populációra nézve nincsen 

összehasonlításra alkalmas adatbázis, indokoltnak tartottuk bemutatni a szexuális 

bűnelkövetők körében elkövetett öngyilkosságok és önkárosítások számát, s az 

összpopulációhoz mért arányát.  

Ehhez segítségül hívtuk egy korábbi, 2014-es, részletesebb vizsgálat eredményeit.
26

 A 

vizsgálat első számú előnye a tipológiai célzatú megközelítésben, illetve az erőszakos 

szexuális elkövetők és cselekményük jellemzőinek alaposabb feltárásában rejlett. A vizsgálat 

is az erőszakos elkövetők szuicid cselekményeire fókuszált. 
 

A szexuális bűnelkövetők szuicid cselekményeinek aránya (2014) 

 

Öngyilkosság - 

öngyilkosság 

veszély 

Önkárosítás 

Önkárosítás -

szuicidumok 

összesen 

Önkárosítás -

szuicidumok 

összesen 

Szűrt adatok alapján 
Teljes 

mintában 

18 éven felüliekkel szembeni 

szexuális erőszak 
5,60 11,02 16,62 22,06 

Családon belüli szexuális 

erőszak 
4,30 4,30 8,60 19,35 

Családon belüli fiatalkorúval 

szembeni szexuális erőszak 
22,05 4,41 26,46 30,88 

Fiatalkorúval szembeni 

szexuális erőszak 
6,84 1,36 8,20 13,70 

Összes erőszakos szexuális 

elkövető 
7,02 8,71 15,73 21,49 

 

Önkárosításokra és szuicidumokra vonatkozó bejegyzések a fogvatartotti 

összpopulációban 
15,85 

Önkárosításokra és szuicidumokra vonatkozó bejegyzések az erőszakos szexuális. 

elkövetőknél 
21,49 

41. táblázat 

                                                 
26

 Lásd: Drexler Bernadett – Somogyvári Mihály: A szexuális bűnt elkövetők hazai vizsgálata büntetés-

végrehajtási statisztikák alapján. Belügyi Szemle, 2015/3. 65-96. o. 
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Az idézett vizsgálat során a fogvatartotti többletinformációk alapján választották le az 

öngyilkossági kísérletet végrehajtó, a pszichológusi bejegyzés alapján szuicid-veszélyesnek 

ítélt, illetve az önkárosítás valamely formájában (jellemzően falcolás) érintett 

fogvatartottakat.
27

  

 

A szűrt adatok bontásából látható, hogy a családon belüli fiatalkorúval szembeni elkövetők 

csoportja a leginkább érintett kör, ahol az öngyilkossági kísérletek, vagy a szuicid-veszélyre 

való pszichológusi bejegyzések több mint 20%-ban megtalálhatóak. Ez részben azzal 

magyarázható, hogy ezen elkövetők jellemzően hosszú ítéletesek, feléjük a cselekmény 

társadalmi és erkölcsi megítélését nyíltan és esetenként agresszíven közvetítik a fogvatartott-

társaik, a börtönön belül igen alacsony státuszba szorulnak, a családi kapcsolataik könnyen 

erodálódnak, továbbá a bűncselekmény súlya és jellege vélhetően komoly bűntudattal és 

pszichés megterheléssel is társul. 

 

Szexuális bűncselekmények az elkövetők életkora szerinti megoszlásban 

  

 

Szexuális bcs-

k fő típusai 

Életkori kategória Össz. 

21 éves 

kor alatti 

22 – 29 

év közötti 

30 – 39 

év közötti 

40 – 49 

év közötti 

50 – 59 

év közötti 

60 év 

fölötti 

Erőszakos 4,5% 17,5% 25,1% 32,2% 15,3% 5,4% 100% 

Erőszak 

nélküli 5,6% 16,1% 28,2% 33,9% 12,1% 4% 100% 

Gazdasági 4% 15,5% 39,5% 32% 4,5% 4,5% 100% 

Összesen 4,5% 17,2% 26,8% 32,3% 14% 5,2% 100% 
42. táblázat 

Az életkori megoszlás alapján elmondható, hogy a szexuális bűncselekmények elkövetői 

között az összfogvatartotti populációhoz képest is kisebb számban jelennek meg a fiatalabb, 

21 évesnél fiatalabb korosztály tagjai, ezen belül is a gazdasági jellegű szexuális 

bűncselekmények elkövetői között vannak a legkevesebben.  

A legtöbb életkori kategóriában hasonló eloszlás látható az egyes típusú szexuális 

bűncselekmények elkövetőit tekintve, kivéve a 30-39 éves kor közöttieket, ahol az átlagtól 

magasabb a gazdasági jellegű bűncselekmények aránya, illetve a 60 év felettieket, ahol pedig 

az erőszakos elkövetés fordul elő nagyobb számban.  
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 Az adatokból kiszűrték azokat az értékeket, ahol az önkárosító magatartás mögött nincs, vagy nem volt 

tényleges önkárosító cselekmény, vagy nem támasztja alá a szuicid veszélyre vonatkozó bejegyzést 

pszichológusi vélemény, továbbá azokat az eseteket, melyeknél az önkárosító magatartás több évtizeddel a 

bejegyzést megelőzően történt (lásd a táblázatban szereplő szűrt adatokat). 
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Szexuális bűncselekmények visszaesés szerinti megoszlása 

  

 

 

 

Szexuális bcs-k  fő 

típusai   

Visszaesés foka Össz. 

E
ls

ő
 b

ű
n

té
n

ye
s 

V
is

sz
a

es
ő
n

ek
 n

em
  

  
  

  
 

m
in
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b
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b

sz
ö
rö
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vi
ss
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es

ő
 

K
ü

lö
n

ö
s 

vi
ss

za
es

ő
 

E
rő

sz
a
ko

s 
 

tö
b

b
sz

ö
rö

s 
 

vi
ss
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es

ő
 

Erőszakos 57,6% 5,7% 15,9% 12,1% 6,2% 2,50% 100% 

Erőszak nélküli 47,5% 4,9% 17,2% 16,4% 9,0% 4,9% 100% 

Gazdasági 47,0% 5,9% 19,5% 14,6% 10,8% 2,2% 100% 

Összesen 55,8% 5,7% 16,4% 12,7% 6,4% 2,6% 100% 
  43. táblázat 

A szexuális bűncselekmények típusainak és a visszaesés fokának összevetéséből látszik, hogy 

az első bűntényesek aránya az erőszakos bűncselekmények elkövetői között a legmagasabb. 

Ez adódhat akár az erőszakos bűncselekmények esetén feltételezhető magasabb ítéleti időből, 

ami által a szabadulás ideje jelentősen kitolódik, illetve ezáltal a börtön feltételezhetően 

nagyobb elrettentő hatásából is. Látható továbbá, hogy összességében a visszaesés a 

gazdasági bűncselekmények (összesen 47,1%) és az erőszak nélküli (összesen 47,6%) 

bűncselekmények elkövetői körében lényegesen magasabb, mint az erőszakos 

bűncselekmények elkövetői között (összesen 36,7%).  

A már említett, 2014-es vizsgálat visszaeséssel kapcsolatos eredményi azt mutatták, hogy az 

erőszakos szexuális elkövetők jellemzően nem visszaesők
28

, a rájuk vonatkozó értékek 

lényegesen kedvezőbbek a teljes populációhoz mérten. 

 

Az erőszakos szexuális bűnelkövetők visszaesési mutatója (2014) 

 Nem visszaeső Visszaeső 

Összes fogvatartott 53,69% 46,32% 

Erőszakos szexuális bűnelkövetők 66,19% 33,81% 

 44. táblázat 

A visszaesés mértéke a vizsgálat során alkotott elkövetői csoportok között is eltérést mutat, a 

legalacsonyabb visszaesési arány a családon belüli szexuális erőszakot elkövetők esetén volt 

megfigyelhető (17,2 %). 
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 A nem visszaesőket, illetve visszaesőnek nem minősülő bűnismétlőket számították ebbe a kategóriába. 
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A kriminális háttér kiterjedtsége és a visszaesés (2014) 

Kiterjedtség Nem visszaeső Visszaeső 

Kiterjedt bűnözői háttér 50,88% 49,12% 

Csak szexuális bűncselekménye van 79,76% 20,24% 

 45. táblázat 

A kriminális háttér kiterjedtsége
29

 is erős összefüggést mutatott a visszaesés mértékével. A 

kizárólag szexuális bűncselekményt elkövetők közel 80%-a első bűntényes, míg a 

kiterjedtebb bűnözői háttérrel rendelkező fogvatartottak visszaesési mutatója közelít az 

összfogvatartotti adatokhoz. 

 

 

 

  

                                                 
29

 Kriminális kiterjedtségen a vizsgálatban az elkövetők több bűncselekmény-típusban való érintettsége 

értetendő. Ennek megfelelően született a csak szexuális bűncselekményt elkövetők, illetve az egyéb más típusú 

bűncselekményt elkövető, kiterjedt bűnözői háttérrel bíró fogvatartottak csoportja.  


