
GYILKOSOK MEGOSZLÁSA MEGYÉK SZERINT (2011)

SV

GJ

MH
10

28
24

10
12 13 11

12

19

15

15
23

23 19

1818

19

14

4

23

9

14
30 27

24

53

48

33

34

54

36
39

23

27

10

7

7

8

19

33

CS VL

DJ
OT

AG DB

TR GR

IF
B CL

IL

BR TL
BZ

BT

NT

BC

VN GL

VS

IS

PH

CT

BH

AR

HD

BN

SB BV
TM

SJ

SM

CJ

MM

MS HR

CV
AB

83

10 alatt
11-20
21-30
31-40
41 felett

GYILKOS

2018.  NOVEMBER 14.,  SZERDA6 E L EM Z É S #emberölés   #statisztika   #ügyészség 

Gyilkosok  és áldozataik
Átfogó felmérést készített a romániai emberölésekről a főügyészség

ISZLAI KATALIN

N em mindennapi felmérést ké-
szített a romániai gyilkossá-
gokról a bukaresti főügyész-

ség: nemcsak azt vizsgálták, hány 
emberölés történt, és mely megyék-
ben a leggyakoribb a bűncselekmény 
előfordulása, hanem azt is, hogy mely 
csillagjegyek szülöttei közül kerül ki a 
legtöbb gyilkos és áldozat. Bár utóbbi 
valóságtartalma és jelentősége meg-
kérdőjelezhető, a felmérés számos ér-
tékes információt is tartalmaz.

Az utcán a leggyakoribb

A főügyészség nemrég nyilvános-
ságra hozott felmérésében a 2011 és 
2015 között történt romániai gyilkos-
ságok számának alakulását vizsgál-
ták (a gondatlanságból elkövetett 
eseteket nem számították bele). Az 
öt év alatt 2529 gyilkossági ügyet je-
gyeztek, ezekben 3117 bűnöző 2717 
áldozat életét oltotta ki. A gyilkos-
ságok és az áldozatok száma közötti 
különbség abból adódik, hogy több 
esetben egy elkövető több személyt 
is megg yilkolt, más esetekben pedig 
egy áldozat életét több elkövető ol-
totta ki. A felmérésben csak 2011-re 

vonatkozó megyei adatokat soroltak 
fel, ezek szerint a fővárosban és Ilfov 
megyében történt a legtöbb gyilkos-
ság, szám szerint 83. Második helyen 
Bákó megye áll (54 eset), majd Fehér 
(53) és Galac (48) megye következik 
a sorban. Az említett évben Kovász-
na megyében 7, Hargita megyében 
10, Maros és Kolozs megyében pedig 
23–23 gyilkosság történt. További 
érdekesség, hogy az esetek többsé-
gét vidéken követték el: 2011-ben 131 
gyilkosság történt városon és 344 
vidéken, 2012-ben 172-t követtek el 
városon és 422-t vidéken, 2013-ban 
116 esetet jegyeztek városokban és 
425-öt vidéken, 2014-ben 91 gyilkos-
ság történt városon és 361 vidéken, 
2015-ben pedig városon 102, vidé-
ken 365 esetet számoltak. A vizsgált 
időszakban a legtöbb gyilkosság az 
utcán történt, a helyszínek további 
rangsora azonban évente változott. 
2015-ben 131 gyilkosság történt az ut-
cán, 109 közös lakásban, 87 az áldo-
zat lakásán, 45 az elkövető lakásán, 
33 éttermekben, 31 egyéb helyszíne-
ken (erdő, park stb.), 20 mezőkön, 11 
pedig szórakozóhelyek közelében. 
Összességében az utca után a közös 
lakásban elkövetett gyilkosság a 
leggyakoribb, a harmadik leggya-
koribb helyszín pedig az áldozat la-
kása. Utóbbiakba gyakran engedély 

nélkül hatoltak be az elkövetők rab-
lás céljából, a gyilkosság előtt pedig 
meg is erőszakolták az áldozatokat. A 
felmérésben egy 2011-ben Temes me-
gyében történt esetet említettek pél-
daként, amikor egy 76 éves asszonyt 
saját lakásában erőszakolt meg több 
elkövető, majd elvágták a torkát. 

A kutatást végzők arra is kitér-
tek, hogy a legtöbb gyilkosság éjsza-
ka történik, ugyanis az elkövetők 
kihasználják a sötétség adta lehe-
tőségeket. A napok tekintetében va-
sárnap vezet, a második helyen pe-
dig szombat áll, így összességében 
elmondható, hogy hétvégente több 
eset történik, ezt a szakemberek az 
ilyenkor megnövekedett alkoholfo-
gyasztással magyarázzák.

Az elkövetőkről

A felmérés szerint mindegyik korosz-
tályból kerülnek ki gyilkosok, a vizs-
gált öt évben a legfi atalabb elkövető 
14, a legidősebb pedig 84 éves volt. 
Nemi megoszlás tekintetében torony-
magasan a férfi ak vezetnek, az öt év 
alatt csupán 164 női gyilkost fogtak 
el a 2953 férfi  elkövetővel szemben. A 
legtöbb gyilkos városon született, de 
a bűncselekmény elkövetésekor nagy 
részük vidéken élt (2309, a 808 váro-
son élővel szemben). A legtöbb elkö-
vető a gyilkosság előtt nem volt bün-
tetett előéletű (2274), az 578 büntetett 
előéletű közül pedig 325 volt vissza-
eső bűnöző. Az elkövetők közül 1617-
en egyedülállók voltak, 772-en háza-
sok, 210-en elváltak, 62-en özvegyek, 
456-an pedig élettársi kapcsolatban 
éltek. Az elkövetőknek összesen 1982 
gyerekük volt, ők így elveszítették 
egyik szülőjüket (a börtön miatt), 

vagy mindkettőt, ha egyik szülőjük a 
másik életét oltotta ki. A 3117 gyilkos 
közül a legtöbb (1103) csak nyolc osz-
tályt végzett el, 585 még ennyit sem 
(általános iskola), 569 pedig analfabé-
ta. 474 elkövető szakiskolai, 335 kö-
zépiskolai végzettséggel rendelkezik, 
és mindössze 51-nek van felsőfokú 
végzettsége. Az elkövetők többsége 
munkanélküli volt a bűncselekmény 
idején (1328), de sokan tevékenyked-
tek mezőgazdászként is (425). 

A statisztika szerint a gyilkosok 
többségére (1350) jellemző a rend-
szeres alkoholfogyasztás, 1225-en al-
kalmanként italoztak, 540-en pedig 
egyáltalán nem. A tettek kiváltó okai 
is változók, egyes elkövetők esetében 
több ok is jellemző. Sokan ok nélkül 
gyilkoltak (1359), legtöbben viszont 
gyűlölet, bosszú miatt követték el 
tettüket, illetve gyakori volt az ön-
bíráskodás is. Többen előre besze-
rezték a gyilkos fegyvert, kinézték 
a helyszínt, és kiválasztották az idő-
pontot. Tettük leplezése érdekében 
58-an balesetnek próbálták álcázni, 
továbbá 61-en elrejtették, 17-en elte-
mették, 14-en elégették, 5-en pedig 
megcsonkították a holttestet. 

A felmérésben érdekességként ar-
ra is kitértek, hogy milyen csillagje-
gyekben születtek az elkövetők. A leg-
több gyilkos Kos (220) csillagjegyű, 
majd az Ikrek (204), a Halak (202), a 
Szűz (198), az Oroszlán (194), a Nyilas 
(193), a Mérleg (192), a Skorpió (191), a 
Vízöntő (185) és a Bak (179) következ-
nek a sorban.

Az áldozatokról

Külön fejezetben foglalták össze a fel-
mérésben a 2717 áldozatra vonatkozó 

statisztikai adatokat. Ezek szerint a 
legfi atalabb áldozat 2 napos, a legidő-
sebb pedig 99 éves volt, és legtöbben 
az elkövetőkhöz hasonlóan férfi ak 
voltak (2069 a 648 nővel szemben). 
Ugyancsak előbbiekhez hasonlóan 
alakult a lakhely szerinti megoszlás 
is, az áldozatok többsége szintén vi-
déki (1873) volt. A tettesek által meg-
gyilkolt közel háromezer ember kö-
zül mindössze 189-nek volt büntetett 
előélete. Tanulmányaikat illetően az 
áldozatok közül is nyolc osztállyal 
rendelkeztek a legtöbben (1078), 784-
en csak az általános iskolát végezték 
el, 69-en pedig analfabéták voltak. 
339 középiskolát, 331 szakközépisko-
lát végzett, 72 felsőfokú végzett volt, 
44-en pedig még be sem töltötték he-
tedik életévüket. Többek között 936 
munkanélküli, 525 mezőgazdász és 
486 nyugdíjas is volt közöttük. 

Az áldozatok közül 1053-an fo-
gyasztottak alkoholt, 1069-en nem, 
595-en pedig későbbi gyilkosaikkal 
italoztak a tragédia előtt. Elkeserítő 
adat az is, hogy 668 áldozatot csa-
ládtagjaik gyilkoltak meg: 62-t az 
anyjuk, 91-et az apjuk, 105-öt a gyer-
mekük, 124-et a testvérük, a többie-
ket pedig távolabbi családtagok. A 
felmérésben végül az áldozatokat is 
csoportosították csillagjegyeik sze-
rint. Mint kiderült, a legtöbb áldozat 
Oroszlán csillagjegyű volt (213), ezt 
követte a Szűz (192), az Ikrek (190), 
a Rák (188), a Vízöntő (187), a Halak 
(170), a Mérleg (168), a Bika (166), a 
Kos (160), a Bak (158), a Skorpió (139) 
és a Nyilas (129). 

Forrás: bukaresti főügyészség

▴   I N F O G R A F I K A :  T Ó T H  S Z I L Á R D• Közel 3000 embert gyilkoltak meg az országban öt 
év alatt, a 3117 elkövető többségének pedig legfeljebb 
nyolc általánosa van, de számos analfabéta is akad 
közöttük – derül ki a főügyészség friss felméréséből. A 
romániai gyilkosok nagy része férfi, többségük mun-
kanélküli, a bűncselekményeket pedig leggyakrabban 
az utcán követték el.




