
Mátyás Szabolcs – Sallai János: 

Objektív és szubjektív biztonság néhány magyar nagyvárosban 

1. Általában az objektív és szubjektív biztonságról 

A biztonságra való törekvés alapvető szükséglete minden normális embernek. Gondoljunk 

bele akár napjainkban is, ha valakinek meginog a biztonsága, elveszti munkahelyét, 

megroppan az egészsége, ellopják az autóját, vagy életét veszélyeztető helyzetbe kerül (stb…) 

azonnal a saját biztonságának helyreállítására törekszik. Nem véletlen, hogy az ember 

megjelenése óta a csoportok legrégibb és legalapvetőbb feladatai közé tartozott a csoporttagok 

életének és életfeltételeinek a védelme, amely funkciót folyamatosan (főleg a középkort 

követően) az állam átvette az emberektől. Egészen a bipoláris világ felbomlásáig ez 

elsősorban katonai védelmi kérésként merült fel, hiszen a fenyegetettség többnyire 

területfoglalás, expanziós tevékenység formájában jelent meg, amellyel szemben a katonai erő 

es a haditechnikai eszközök jelentették a megoldást. 

A biztonság kérdése tehát változó fogalom, amely pszichológiai értelemben az egyes emberek 

életének, testi és lelki épségének, életkörülményeinek és életminőségének a veszélyektől és 

kockázatoktól való mentességét, a külső erőszaktól való megóvását jelenti. Ugyanakkor a 

biztonság komplex fogalom, amelynek fő összetevői az ábrán láthatók. 

 

Jól látható tehát, hogy a biztonság fontos része a közbiztonság: „A közbiztonság jogilag 

szabályozott olyan közállapot, a társadalmi együttélésnek olyan tényleges helyzete, amelyben 

biztosított, hogy az állampolgárok, állampolgári közösségének életét, testi épségét, működését 

és vagyonát ne érhesse jogosulatlan támadás.”
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 Havasi Zoltán: A KOMPLEX BIZTONSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI, Pécs 2003. p. 66 



Magyarországon a közbiztonság a rendszerváltást követően lényegesen megváltozott. A 

korábbi zárt világ után, hazánkban megnövekedett az idegenek
2
 száma, valamint a vagyon 

ellen elkövetett bűncselekmények száma. Az állami vállatok, tsz-ek megszűnése miatt 

folyamatosan vesztették tízezrek el a munkahelyeiket, ami további létbizonytalanságot 

okozott. Később a határok szűrő, elválasztó szerepének csökkenése, majd Schengeni 

csatlakozást követően 3 szomszédos állammal való megszűnése új kihívásokat jelentett a 

magyar közbiztonság számára. (A határnyitás eredményeként, ha valahol bűncselekményt 

követnek el, akár fél-egy óra alatt az elkövető el tudja hagyni az ország területét.) További 

meghatározó befolyást gyakorolt az objektív és szubjektív biztonságra a globalizáció, és az 

adatátviteli forradalom, a média. Mára szinte természetessé vált, hogy a kereskedelmi 

csatornák híradói szinte csak bűnügyi tudósításokról szólnak, illetve a bulvár sajtó kedvence a 

bűnügyi hír, vagy erőszakos cselekményről szóló beszámoló. Az jelenlegi helyzetben az 

emberek, közösségek, települések számára a következő biztonságot veszélyeztető 

fenyegetések, kihívások a meghatározók. 

 nemzetközi szervezett bűnözés aktivitásának fokozódása 

 határon átnyúló bűnözés folyamatos térnyerése 

 nemzetközi terrorizmus 

  szélsőségek, és szélsőséges cselekedtek megjelenése (pl. norvég tömeggyilkosság) 

 a globalizáció és egyes országok elöregedése miatt a társadalmak fokozódó 

heterogenitása 

 a társadalmakban a szociális kötelékek gyengülése, lazulása 

 állami intézmények, erőszak szervezetek stabilitás vesztése 

 gazdasági krízisek állandósulása, vagy periodikus visszatérése 

 szociális biztonsági háló gyengülése 

 a globális felmelegedésből adódó veszélyek 

 a TNC-k elterjedésével egyes államok egyre kevesebb adóbevételre tesznek szert, 

ezért egyre nehezebben tudják a biztonságot garantálni polgárainak. 

A nap, mint nap jelentkező fenyegetések, az emberekben megnövelték a biztonság iránti 

igényt, ugyanakkor szinte lehetetlen mérni, hogy az új kihívások kapcsán mennyire változik a 

közbiztonsági helyzet, illetve a változások hogyan hatnak az emberek szubjektív biztonság 

érzetére. További nehézséget jelent, hogy még az objektív biztonság mérésére sem tudtak 

szerte a világon a rendészeti szakemberek, politológusok, szociológusok megállapodni egy 

egységes mérőrendszerben
3
, addig a szubjektív biztonságérzetet pedig csak közvetve, 
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 Magyarországon az elmúlt évtizedekben megnőtt az idegen ellenesség. A TÁRKI felmérése szerint: az 

idegenellenesség mértéke az átlagosnál (32%) számottevő mértékben magasabb a Dél-Magyarországon és a 

falvakban élők (42%), valamint a munkanélküliek (43%) körében. A mérlegelők csoportján belül a kínaiak 

elutasítása az átlagosnál (81%) alacsonyabb Budapesten (75%), ezzel szemben a pirézeké (nem létező 

népcsoport??!!) és a románoké sokkal magasabb a budapestiek körében (77% a 66%-hoz és 84% a 75%-hoz 

képest). 

Forrás: TÁRKI Omnibusz-kutatás 2006. június, 2007. február és 2008. szeptember 
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különböző felmérések folytán lehet megjeleníteni. Ennél csak a biztonság kapcsán készített 

prognózisok
4
 hatásossága, eredményessége jelent nagyobb kihívást.  

Objektív és szubjektív biztonságfogalmakról: 

Objektív biztonság: amelyet különböző mérőszámokkal (pl. rendőrségi statisztikai 

adatokkal), mutatókkal ki lehet fejezni, ezáltal pl. két vagy több város közbiztonságát össze 

lehet hasonlítani, illetve mérni lehet 

Szubjektív biztonság: „a biztonság elégedettség, elégedetlenség érzése. Egyedi tapasztalat 

szerint érzékeli, és értékeli az állapotot, amelyet biztonságnak, illetve bizonytalanságnak 

fogalmaz meg. Sok tényező együttes hatására alakul, változik az egyének és általuk a 

társadalom egészének biztonságérzete. A szubjektív biztonság, mint állapot sokkal nehezebben 

mérhető, mérésére nincsenek egzakt módszerek, meggyőző adatok.”
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Egy 2005-ös Európa 17 országában végzett, szubjektív biztonságérzettel kapcsolatos felmérés 

megerősíti, hogy a szubjektív biztonságérzet jelentős eltérést mutathat az objektív biztonsági 

mutatóktól, mert a felmérés szerint a „bűnözéstől való legerősebb félelem éppen a 

legalacsonyabb áldozattá válási arányokat felmutató országokban mutatkozik.
6
”A felmérés 

szerint az idősebb korú nők hajlamosak a saját helyzetüket veszélyeztetettebbnek bemutatni, 

mint a fiatal férfiak, miközben a gyakorlat szerint az utóbbiak nagyobb kockázatnak vannak 

kitéve. 

2. Kilenc nagy városunk közbiztonságáról 

2.1 Debrecen közbiztonságáról 

Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, mely nemcsak Hajdú-Bihar 

megye, hanem az Észak-Alföldi Régió központja is, lakónépessége 207.594 fő (2012). A 

Debreceni Rendőrkapitányság központi város nélküli illetékességi területén 24.327 fő lakik, 

vagyis összesen 230.552 fő lakja az rk.
7
 illetékességi területét. Közigazgatási területe 462 km² 

(46.165 ha), melyet e tekintetben csupán Budapest és Hódmezővásárhely előz meg.  

A Debreceni Rendőrkapitányság illetékességi területe az azonos nevű városra, illetve hét 

olyan településre terjed ki, ahol nincs önálló kapitányság.
8
 A Debreceni Rk. területe 815 km², 

amely Hajdú-Bihar megye területének 13,12 %-a, lakosságszáma pedig a megye 

népességének több, mint 40%-a.  
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 2007-ben a brit megkérdezettek több mint fele, az olaszok 15 %-a valószínűsített egy éven beül nagyobb 

merényletet, terrorcselekményt, de az egy éven belül nem következett be. 

Forrás: Harris Interactíve által a Financial Timesnek készített felmérése 2007-ben. 
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A Debreceni Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetének általános jellemzése. A 

bűncselekmények számának alakulása, dinamikája és tendenciája. 

 

Nagyvonalakban elmondható, hogy Debrecen követi az országos bűnügyi trendet, bár 

nyilvánvaló, hogy vannak helyi specifikumok, melyek földrajzi helyzetéből, népességének 

összetételéből és egyéb jellegzetességeiből adódnak. Az eltérések főként a kilencvenes évek 

elején voltak megfigyelhetők, azonban 2000-től kezdődően a legtöbb évben a dinamika az 

országos trendnek megfelelő. Az 1980-as év értékéhez képest 1989-re gyakorlatilag 

megduplázódott a bűncselekmények száma, durvultak az elkövetési módok, fokozódott az 

agresszivitás. A bűncselekmények számának erőteljes növekedése 1989-1990 fordulóján 

következett be, majd ezt követően néhány év múlva csökkenés volt megfigyelhető (Tóth A., 

2012). Az 1990-2000 közötti időszakban, a városban 1996-ban kulminált a bűncselekmények 

száma, amikor számos ún. sok „B” lapos csalássorozat növelte meg a bűncselekmények 

számát. A 2000-2012 közötti időszakban pedig a 2005-ös, illetve a 2008-2011-es évek extrém 

értékei emelkednek ki.    

Az elmúlt mintegy egy évtized adatait elemezve megállapítható, hogy Debrecen 

bűnügyi értékeiben (az extrémumokat nem számolva) sem jelentős csökkenés, sem emelkedés 

nem volt megfigyelhető. A reális képet mutató tisztított statisztikai adatok is mutatják, hogy 

az elmúlt tizenkét évben éves szinten a városban 10-11.000 darab bűncselekmény vált 

ismertté, vagyis kiegyensúlyozottság jellemző a debreceni bűncselekményi értékekre (Mátyás, 

Sz., 2010). 

Debrecen és Hajdú-Bihar megye vonatkozásában a bűncselekmények számának 

tendenciáját és dinamikáját összehasonlítva megállapítható, hogy az gyakorlatilag 

megegyezik. Ez abból az alább taglalt tényből következik, hogy a megyei értékek alakulására 

a Debreceni Rk. jelentős befolyással van. A különbség elsősorban a dinamika nagyságából 

adódik, mely a városi kapitányság esetében jóval erőteljesebb.  

 A város súlyát jelzi, hogy az ismertté vált bűncselekmények mintegy 96%-át Debrecen 

városában követték el, vagyis az illetékességi területhez tartozó települések aránya 

meglehetősen csekély. Hajdú-Bihar megyei viszonylatban a megyeszékhelyi 

rendőrkapitányságon realizálódik az ismertté vált bűncselekmények több mint 50%-a.  A 

2000 előtti adatokhoz képest Debrecen túlsúlya csökkent (1995: 58,42%, 1997: 60,69%), 

azonban még a túlsúly csökkenése ellenére is a megye többi kapitánysága viszonylag kis 

ráhatással rendelkezik a megyei bűncselekményi értékekre (Sutka S., 1995, 1998).  

 

A bűnözési fertőzöttség 

A 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma alapján a debreceni érték a vizsgált 

kilenc város közül a negyedik legalacsonyabb (2012: 4753,45). A gyakorisági mutató az 

elmúlt egy évtized adatait vizsgálva meglehetősen hektikus volt. Ennek okai elsősorban az ún. 

nagy „B” lap számú ügyekben keresendők, amikor egy-egy elkövető cselekményével olykor 

több ezres nagyságrendű bűncselekményt követ el. Ilyen esetekben célszerű a reális bűnügyi 

képet mutató tisztított bűncselekményi értékkel számolni. Így számolva már statisztikai 



értelemben sem jelentős a gyakorisági értékek ingadozása. Hajdú-Bihar megye kapitányságai 

között a város rendszerint a 6-8. helyen található, így Debrecen a megyében a fertőzött 

kapitányságok közé sorolható. Országosan a Debreceni Rk. gyakorisági értékei az átlagosnál 

szintén magasabbak, azonban a megyei jogú városok között már közel sem kimagaslóak. 

A bűncselekményi főcsoportok struktúrája 

 

Debrecen város bűncselekményi struktúrája főbb vonalaiban megegyezik az országos 

trenddel, helyi sajátosságok azonban felfedezhetők benne. A 2012-es év bűncselekményi 

struktúrája mindössze néhány százalékpontos eltérést mutat az országos értékektől.   

Csökkenő a vagyon elleni bűncselekmények aránya, amely 2012-ben mintegy 53%-át adta az 

ismertté vált bűncselekményeknek. A főcsoport Btk. szerinti strukturális megoszlására 

jellemző, hogy azok zömét az ún. tömegügyek (vagy tucatügyek) teszik ki, amelyeknél 

rendkívül nehéz az elkövető személyének a felderítése (pl. szórakozóhelyeken és a 

bevásárlóközpontokban elkövetett lopások, zseblopások, kerékpárlopások, pince- és 

garázsfeltörések stb.). A szubjektív biztonságérzet szempontjából kiemelkedő a lopás 

bűncselekmény számának alakulása, amelynek értéke 3000 környékén volt a 2009-2012 

közötti időszakban. A gazdasági válság okozta problémák ellenére, a városban 2012-ben az 

előző év értékéhez viszonyítva mintegy 200 esetszámos csökkenés figyelhető meg (2011: 

3.187, 2012: 2.951). A lopásokon belül a zseblopások száma jelentősen emelkedett (+40,7%) 

(2011: 253, 2012: 356), a kerékpárlopásoké viszont 10,6%-kal csökkent az előző évi 

értékekhez képest (2011: 639, 2012: 571). 

A vizsgált nagyvárosokhoz viszonyítva – a fővárosi értékeket nem számolva – átlagosnak 

mondható a lopás gyakorisági értéke (2011: 1372, 2012: 1272). A betöréses lopások száma 

közel 400-zal csökkent a 2011-2012-es évek viszonylatában, ami a csökkenés mértékét 

tekintve (24,6%) a legnagyobb a vizsgált városok között (2011: 1741, 2012: 1312). A 

lakásbetörések száma szintén csökkenő tendenciát mutat, esetszáma a 2011-es 655-ről 2012-

re 557-re csökkent (-15%). A szubjektív biztonságérzetet egyik legjobban rontó 

bűncselekmény típus a gépjárműlopás és gépjárműfeltörés. Előbbinél 7,9%-os (2011: 63, 

2012: 58), utóbbinál pedig 15,3%-os csökkenés tapasztalható (2011: 242, 2012: 205). A 

rablás társadalmi veszélyességét tekintve az egyik legfontosabb ún. figyelt bűncselekmény. 

Esetszámai közel 1/3-ával csökkentek 2009 és 2012 között (94→62). Gyakoriság 

szempontjából a 4. legmagasabb a vizsgált nagyvárosok között, azonban az objektivitáshoz 

hozzá tartozik, hogy a 2. legalacsonyabb értéket mutató Kecskemét gyakorisági mutatója 

kevéssel haladja csak meg a debreceni értékeket (Debrecen: 26,73; Kecskemét: 21,27). A 

rablás minősített esetének számító, és a társadalomra fokozott veszélyt jelentő fegyveres 

rablások alacsony száma sem Hajdú-Bihar megye, sem Debrecen kriminalitásának 

megítélésére nem gyakorol komoly hatást (Halmosi Zs., 2007). Kedvezőnek lehet értékelni, 

hogy az ügyforgalmi statisztika adatai szerint Debrecen közepesen fertőzött csak a rongálás 

bűncselekménye által (2011: 121,4; 2012:125,03). A deliktum egyik legnagyobb társadalmi 

visszhangot kiváltó ún. „unaloműző” kihágása a graffiti, amely a Debreceni Rk. működési 

területén is nagy számban jelentkezik, elsősorban a belvárosi és a lakótelepi részeken. 

Problémaként jelölhető meg, hogy a város területén – az érintettek több éves kérelmének 

ellenére – továbbra sincs az önkormányzat által kijelölt ún. legál fal.     



A város méretéből és funkcióiból adódóan igen jelentős nemcsak a város saját 

forgalma, hanem az azon átmenő tranzit forgalom is, mely természetesen nagy hatással van a 

közlekedési bűncselekmények és az ezzel összefüggésben lévő közlekedési szabálysértések 

számára. A városban a közlekedési morál nem felel meg az elvárhatónak – ezt már 1995-ös 

évértékelő jelentésében Tóth Sándor is megemlíti –; a járművezetők és a gyalogosok körében 

egyaránt megfigyelhető az agresszív, a legalapvetőbb közlekedési normákat is figyelmen 

kívül hagyó, szándékos szabályszegő magatartás. Az elmúlt években számos, a közúti 

közlekedés biztonságát, illetve a forgalmi viszonyokat jelentősen befolyásoló infrastruktúra 

épült (nyugati tehermentesítő út, a várost elkerülő autópálya szakasz, 2013-ra elkészülő új 

villamos pályaszakasz, mély és emeletes garázsok, kerékpárutak, útkorszerűsítések stb.)  

A közlekedési főcsoport bűncselekményei 2012-ben 249 esetszámmal, mindössze 2,26%-kal 

részesedtek az ismertté vált bűncselekményekből, ami az egyik legalacsonyabb volt a vizsgált 

városok között. Az országos értékektől való eltérés mintegy fél százalék. A közlekedési 

bűncselekmények száma a 2011-es értékhez képest 8,1 %-kal csökkent 2012-ben (2011: 271, 

2012: 249). A főcsoport két, a lakosság által is rendszerint figyelemmel követett deliktuma 

jelentősen csökkent. Az ittas állapotban elkövetett járművezetés a több évi csökkenés 

ellenére is tovább csökkent (12,3%-kal) (2011: 106, 2012: 93), a közúti baleset gondatlan 

okozása pedig 15,4 %-kal mérséklődött (2011: 78, 2012: 66). 

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények aránya az 

egyik legalacsonyabb volt a vizsgált kilenc város között (0,89%), az országos értéktől 

mintegy négy tizeddel marad el. A főcsoport deliktumai közül a lakosság szubjektív 

biztonságérzetére leginkább az erőszakos közösülés bűntette van negatív hatással. Ez a 

figyelem azonban nem a sértetté válás nagy valószínűsége, hanem a cselekmény súlyossága 

miatt van. A Debreceni Rendőrkaptányság illetékességi területén az elmúlt négy évben 

összesen 6 erőszakos közösülés történt. A 2012-es évben 5, 2011-ben pedig 1 ilyen jellegű 

bűncselekményt követtek el. A vizsgált városokhoz képest Debrecen biztonságosnak 

tekinthető, ahol lakosságszám arányosan nézve relatíve kicsi az esélye annak, hogy valaki 

ilyen típusú bűncselekmény áldozatává válik (2011: 0,43‰, 2012: 2,16‰).  

Hajdú-Bihar megye köztudottan azon megyék közé tartozik, ahol az országos átlagnál 

magasabb a személy elleni bűncselekmények száma és aránya. Ennek okait elsősorban a 

hevesebb vérmérséklettel, a helyi néplélekkel és a kulturális beidegződéssel magyarázzák a 

szakemberek. A főcsoportnak 674 esetszámmal 6,11%-os részesedése volt (2012), mely a 

2011-es 751 esetszámhoz viszonyítva 10,2%-os csökkenésnek felel meg. A személy elleni 

bűncselekményeknél a sértetté válás veszélye a testi sértéseknél volt a legnagyobb, a 

főcsoport bűncselekményeinek közel 60%-át tették ki. A súlyos testi sértés esetében a 2011-es 

és a 2012-es évek vonatkozásában 27%-os csökkenés figyelhető meg (2011: 371, 2012: 271). 

A befejezett emberölés 2009-2012 között az ismertté vált személy elleni bűncselekmények 

1-2%-át adta, amely esetszámait tekintve 4 és 10 között ingadozott, így átlagosan a Debreceni 

Rk. illetékességi területén 6,75 fő/év vált gyilkosság áldozatává.  

A gazdasági bűncselekmények esetszámai a vizsgált években igen szignifikáns 

eltéréseket mutattak. A leginkább kiegyensúlyozottnak tekinthető 2012-es évben 733-as 



esetszámmal 6,65%-os részesedést ért el a főcsoport, ami az országos átlagot kissé 

meghaladja (5,8%). A gazdasági bűncselekmények számának a 2011-es évhez képest jelenős 

csökkenése figyelhető meg (2011: 10.736, 2012: 733), ami annak köszönhető, hogy 2012-ben 

nem volt olyan nagy „B” lap számú ügy, amely jelentősen növelte volna a főcsoport súlyát 

(Uzonyi A., 2013). A gazdasági bűncselekmények 2012-ben mintegy 1/7-ét a pénzhamisítás 

adta, melynek esetszámai jelentős ingadozást mutatnak. A forgalomba került hamis 

bankjegyekkel kapcsolatban megállapítást nyert, hogy azokhoz számos esetben a sértettek 

Romániában jutottak hozzá. 

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 

bűncselekmények főcsoport deliktumai relatíve kis százalékban részesednek az ismertté vált 

bűncselekményekből. A 2012-es évben 137-es esetszámmal 1,24%-os részesedése volt a 

főcsoportnak, ami közel azonos az országos illetve a vizsgált városok zömének számított 

értékeivel.  

A közrend elleni bűncselekmények a második legjelentősebb bűncselekményi 

kategória. A főcsoport a Debreceni Rendőrkapitányság esetében közel 30%-kal részesedik az 

ismertté vált bűncselekményekből. Esetszáma 2012-ben 3306 volt (2010-2012 között minden 

évben 3000 feletti esetszámok realizálódtak), holott a 2000-2008-as évek átlaga mindössze 

1764 db/év volt. Ez elsősorban azzal magyarázható, hogy évről évre újabb törvényi 

tényállásokat hoznak létre, bár az objektivitáshoz az is hozzátartozik, hogy több, korábbi 

bűncselekmény száma is emelkedett. A szubjektív biztonságérzet szempontjából kiemelkedő 

a garázdaság bűncselekmény számának alakulása. A fentiekben említett „hevesebb 

vérmérséklet” itt is megmutatkozik. 2011-ben az első, 2012-ben pedig a második volt a 

hajdúsági megyeszékhely a 100.000 főre számított gyakorisági érték alapján (2011: 188,12, 

2012: 159,53).   

Közterületen elkövetett bűncselekmények: A vizsgált nagyvárosok mérőszámait 

elemezve megállapítható, hogy Debrecen az erősen fertőzött települések közé tartozik. A 

számított gyakorisági érték alapján – még a csökkenés ellenére is – 2011-ben csupán a 

főváros, 2012-ben pedig Budapest illetve – meglepő módon – Kecskemét előzte meg a 

Debreceni Rk.-ot (2011: 1090,86, 2012: 1047,7).    

A személy elleni erőszakos bűncselekmények vonatkozásában megállapítható, hogy 

csökkent a főcsoportba tartozó deliktumok száma. Ennek ellenére a 100.000 főre számított 

gyakorisági mutató alapján a legnagyobb esélye a Debreceni Rk. illetékességi területén 

élőknek van arra, hogy a főcsoport valamelyik bűncselekményének áldozatává váljanak 

(2012: 411,32). A személy elleni erőszakos bűncselekmények egyik „mozgatórugója” a 

társadalomban uralkodó agresszivitás, amely a kriminálstatisztikai adatokból megállapítható, 

hogy Debrecenben (illetve Hajdú-Bihar megyében) fokozottan jelentkezik. 

 

A bűnözés személyi oldala 

Az ismertté vált bűnelkövetők 

Az ismertté vált bűnelkövetők terjedelmi vizsgálatát követően az alábbi 

megállapításokat teszem: A 2010-es évhez viszonyítva közel 700 fővel csökkent az ismertté 



vált bűnelkövetők száma (2900→2191), amely már statisztikai szempontból is jelentős 

mértékű csökkenésnek tekinthető. A 2012-es év értéke az elmúlt egy étized értékeit vizsgálva 

is figyelemreméltó eredménynek tekinthető. Megemlítendő azonban – a debreceni érdemeket 

ezzel természetesen nem csökkentve –, hogy a legtöbb vizsgált kapitányság esetében is egy 

erőteljes, monoton csökkenés figyelhető meg, bár a dinamikájuk ezeknek kisebb, mint a 

Debreceni Rendőrkapitányságnak. A jelentős csökkenés ellenére is, a lakosságszámra vetített 

gyakoriság alapján a Debreceni Rendőrkapitányság értékei az 5. legmagasabbak a vizsgált 

nagyvárosok között (2012: 950,33).   

A bűnelkövetők korspecifikus vizsgálata alapján megállapítható, hogy magas értéket 

mutat a fiatalkorú bűnelkövetők aránya. 2012-ben az ismertté vált bűnelkövetők 11,46%-a 

tartozott a 14-17 év közötti korosztályba. A három legmagasabb értéket mutató város 

Debrecen mellett Nyíregyháza (12,13%) és Miskolc (12,73%) volt. Ez mindenképp előrevetíti 

az elkövetkező évek kriminalisztikai trendjeit. Mindhárom megyében kifejezetten magas a 

gyermekkorú elkövetők aránya is, így néhány év múlva a most 14 év alatti gyermekek 

vétőképes korba lépve, maguk is sajnos bűnelkövetőkké válhatnak.       

 

Sértetti oldal  

A sértetti oldalon három olyan korcsoport van, amivel a média is kiemelten 

foglalkozik, ami leginkább hatással van a szubjektív biztonságérzetre: a gyermekkorúak (0-

13), a fiatalkorúak (14-17) és az időskorúak (60-). A gyermekkorú sértettek részesedése a 

vizsgált kilenc nagyváros adatait elemezve, az átlagosnál jobbnak (alacsonyabbnak) 

mondható az ismertté vált sértettekből (2012: 1,06%). A fiatalkorúak aránya már nagyobb a 

többi városhoz viszonyítva (4,29%), azonban a nyíregyházi értéknél még így is közel két 

százalékponttal alacsonyabb. Az időskorú sértettek részesedése az ismertté vált sértettekből 

19,21% volt, ami a vizsgált városok értékeit elemezve átlagosnak tekinthető. 

 

Nyomozati eredményesség 

A Debreceni Rendőrkapitányság nyomozati eredményessége 2011-ben 64,3% volt, 

míg 2012-ben 33,21%. A statisztikai elemzést megszakítva szükségesnek tűnik egy rövid 

kitérő. Rendkívül pozitív eredményként értékelhető a 2011-es év eredménye, azonban az 

objektivitáshoz hozzátartozik, hogy a kimagasló eredményességet a nyomozók magas 

színvonalú munkája mellett egy közel 10.000 darabos, ún. nagy „B” lap számú ügy 

eredményezte. Ezen ügy jelentősen megemelte a bűncselekmények számát, a sikeres 

felderítésre való tekintettel így kimagasló lett a nyomozási eredményesség.  

A 2012-es év nyomozati eredményessége a korábbi évek átlagos értéke körül alakult (Uzonyi 

A., 2013).   

 

 



2.2 Miskolc közbiztonságáról 

Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén megye és az Észak-magyarországi régió központja, 

az ország harmadik legnépesebb városa, lakónépessége 166.823 fő (2012). A város népessége 

maximumát 1980-ban érte el, ezt követően a gazdasági problémák következtében fogyásnak 

indult. Miskolc lakossága 1990 és 2000 között mintegy 24 000 fővel csökkent, 2000 és 2002 

között pedig további 4000 fővel. A jelentős népességcsökkenés hátterében a születések 

számnak csökkenése és a halálozások számának emelkedése mellett, az elvándorlásoknak van 

nagy szerepe (vándorlási veszteség). Ennek üteme az elmúlt években lassuló tendenciát mutat. 

A város létrejöttében nagy szerepe volt fekvésének, mivel az Északi-középhegység 

legfontosabb részén, az ún. Miskolci-kapuban fekszik, mely helyzeti energiáit tekintve több 

szempontból is az egyik legelőnyösebb a régióban. Ezen helyzeti energiákat a 

rendszerváltozás előtt, a nehézipar összeomlása előtti időszakban sikerült kiaknázni, azonban 

jelenleg mély depresszióban van a terület. A város közlekedésföldrajzi szempontból rendkívül 

kedvező helyen fekszik. Miskolc primer főúthálózati struktúrájának kialakulását a domborzati 

tényezők nagyban befolyásolták. A város jellegzetes, elnyúlt szerkezetét az észak-déli és a 

kelet-nyugati főútvonalak kereszteződéséből kialakult tengelykereszt határozza meg. A város 

földrajzi elhelyezkedése geostratégiai szempontból rendkívül előnyös, mivel a településtől 

számított 150 km-es sugarú körben négy ország találkozik, melynek előnyei egyenlőre 

kiaknázatlanok. A város földrajzi helyzete folytán az Európai Unió egy keleti kapuja, mely az 

Ukrajna és Oroszország, illetve az unió közötti kapcsolatok egyik igen fontos állomása lehet. 

Ezen kívül a város az „V. Helsinki-folyosón” fekszik, mely az egyik legfontosabb 

kereskedelmi útvonala az EU-nak. 

A Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén 30 település – köztük 5 város – 

található, az illetékességi területtel számított lakosság száma pedig 252.951 fő. A 

megyeszékhelyi kapitányság illetékességi területe 875 km².  

 

A Miskolci Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetének általános jellemzése. A 

bűncselekmények számának alakulása, dinamikája és tendenciája. 

 

A Miskolci Rendőrkapitányság ismertté vált deliktumainak terjedelmi elemzését követően 

kijelenthető, hogy a bűncselekmények számának erőteljes ingadozása következtében a trendre 

vonatkozó megállapítások nehezen tehetők. A 2000-2008-as évek közötti időszakkal 

kapcsolatban kijelenthető, hogy a bázisévhez viszonyítva 2001-2004 között kevesebb, 2005-

2008 között pedig azt meghaladó bűncselekményi értékek realizálódtak. A Miskolci Rk. 

bűncselekményi értékeinek tendenciája 2002-2004 között megegyezett az országossal, mely a 

bázisévhez viszonyítva csökkenő volt; a csökkenés dinamikája az országos értékeknél a 2002-

2003-as években nagyobb volt. Ezt követően a bűnügyi trend megfordult, s előjelet váltva a 

bűncselekmények száma emelkedni kezdett. 2009 és 2011 között éves szinten 10.000 

környékén stabilizálódott az ismertté vált bűncselekmények száma. 2012-ben viszont közel 

14.000 deliktum
9
 realizálódott, mely az előző évek relatíve alacsony értékeihez képest 
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jelentős emelkedés. „Ennek túlnyomó részét egyrészt néhány, az állampolgárok 

biztonságérzetére kevéssé hatással levő bűncselekmény gyakoribb előfordulása, másrészt 

pedig a statisztikai metodikában bekövetkezett változás okozta.” (Bogyay F., 2012)  

Miskolc súlyát jelzi, hogy az rk. illetékességi területén elkövetett bűncselekmények 83%-át 

Miskolc városában követték el, s mindössze 17%-a jutott csak a bűncselekményeknek az 

illetékességi terület többi településére. Amennyiben a Miskolci Rendőrkapitányság és Borsod-

Abaúj-Zemplén megye viszonylatában vizsgáljuk a bűncselekmények eloszlását, úgy az 

ismertté vált bűncselekmények közel fele a megyeszékhelyi kapitányságon realizálódik (2012: 

46%).    

 A bűnözési fertőzöttség 

A 100.000 lakosra számított bűnözési fertőzöttség alapján, amennyiben a 2012-es évet 

nézzük, úgy a vizsgált városok között a negyedik legtöbb bűncselekményt regisztrálták a 

borsodi megyeszékhelyen (5602,66). A 2011-es év számított értékei alapján azonban a 

második legalacsonyabb gyakorisági mutatót a Miskolci Rk. érte el (4019,74). 2011-2012 

vonatkozásában a 100.000 főre jutó bűncselekmények száma alapján 39%-os növekedés 

figyelhető meg, amely jelentősnek tekinthető, azonban a növekedés hátterében a már említett 

jogszabályi változások, illetve olyan bűncselekmények számának növekedése áll, amelyek a 

lakosság szubjektív biztonságérzetésre minimális hatással vannak.      

 

A bűncselekményi főcsoportok struktúrája 

 

A Miskolci Rendőrkapitányság bűncselekményi struktúrájáról nagyvonalakban 

elmondható, hogy a vizsgált években jelentős változások nem következtek be, illetve főbb 

vonalaiban megegyezik az országos trenddel. A 2011-2012-es évek esetében a közrend és a 

vagyon elleni főcsoportnál figyelhető meg csupán az esetszámok mintegy 2000 és 1500 

darabos emelkedése, ami emiatt néhány százalékkal módosítja az elmúlt évekre jellemző 

bűncselekményi struktúrát (A két legnagyobb esetszámú főcsoport nagyobb részesedése 

csökkenti a többi főcsoport részesedését.).  

Borsod-Abaúj-Zemplén megye is azok közé a területek közé tartozik, ahol az országos 

átlagnál hevesebb vérmérsékletűek az emberek. Ez a statisztikai adatokban is megmutatkozik, 

így ezáltal magasabb a személy elleni bűncselekmények esetszáma és részesedése. A vizsgált 

időszak legmagasabb főcsoporti esetszáma 2012-ben került regisztrálásra (695), ennek 

ellenére ez a fentebb taglalt okok miatt nem érzékelhető a bűncselekményi struktúrában 

(5,01%). A főcsoport részesedése az országos átlagnál néhány tized százalékponttal 

alacsonyabb, a vizsgált városok között pedig átlagosnak mondható. (A 695 db-os esetszám a 

2011-es bűncselekményi értékkel számolva 6,93%-os részesedést eredményezett volna.) A 

2011-es, reálisabbnak tűnő részesedést alapul véve (6,04%), viszont már a vizsgált városok 

között az alsó harmadban foglal helyet Miskolc, mely relatíve magas értéknek számít. A 

befejezett emberölések száma a Miskolci Rendőrkapitányságon rendkívül hektikusan 

ingadozik, ezt legjobban példázzák az elmúlt két év kriminálstatisztikai adatai: 2011-ben 12 

fő, 2012-ben pedig 1 fő vált gyilkosság áldozatává. (gyakoriság: 2011: 4,81, 2012: 0,4). A 



többi év adatait vizsgálva szintén megfigyelhetőek ingadozások (2009: 4, 2010: 8), azonban 

ezek már reálisabb gyakorisági értékeket mutatnak. A testi sértések gyakorisági mutatói 

alapján a 2009-2012 közötti időszakot vizsgálva, a 2011-es évet kivéve, minden évben 300 

fölötti esetszámok realizálódtak. Ez átlag feletti gyakorisági értéket eredményezett (2012: 

130,46). A testi sértéseknél megfigyelhető növekedés hátterében részben az áll, hogy a 

megnövelt közterületi jelenlét hatására az ismertté vált testi sértések száma növekedett,  a 

látencia viszont ezáltal csökkent (2011: 279, 2012: 323) (Bogyay F., 2013).  

A bűncselekmények jogi szempontú elemzését tovább folytatva megállapítható, hogy 

a vagyon elleni főcsoport az országos átlaghoz és a vizsgált városokhoz képest is nagy 

százalékkal részesedik az ismertté vált bűncselekményekből (2011: 62,92%, 2012: 56,04%). 

Ennek oka főként abban keresendő, hogy a régióban az országos átlagnál nagyobb a 

szegénység, így ez a szociológusok által megélhetési bűnözésnek nevezett, nagy esetszámú 

deliktumok növekedését eredményezi (ún. tömegügyek), amelyek elsősorban a vagyon elleni 

főcsoportban találhatók. A lopás bűncselekmény esetszámai viszonylagos stabilitást 

mutatnak, számuk 3037 és 3432 között ingadozott a 2009-2012 közötti időszakban. A 2012-es 

év kissé emelkedett esetszáma (3432) a 2. legmagasabb gyakoriságot eredményezte 

(1386,22), a 2011-es év adatai alapján viszont csak Nyíregyháza és Pécs gyakorisági értékei 

voltak kedvezőbbek (1240,36). A terület munkanélküliségi adatai, a lakosság átlagos 

életszínvonala, etnikai összetétele, médiahíradásai(!) stb. alapján a lopás magas gyakorisági 

értéke lenne várható, azonban ezt az elmúlt évek kriminálstatisztikai adatai nem erősítik meg. 

A betöréses lopás esetében viszont már sajnos igazoltnak látszik az a kriminológia 

közhelynek tűnő tény, hogy a jóval átlag alatti jövedelemszinten, a mélyszegénységben élők 

körében magasabb a vagyon elleni bűncselekményt elkövetők aránya. A betöréses lopások 

száma 2009 és 2012 között közel 700-zal emelkedett, aminek következtében 2011-ben a 

második, 2012-ben pedig a legnagyobb gyakorisággal fordult elő a Miskolci Rk.-on betöréses 

lopás (2011: 738,04; 2012: 817,92). A betöréses lopásokat jórészt a város peremterületen 

található hétvégi házak, boros pincék stb. sérelmére követik el. A lakásbetörések száma a 

2011-12-es évek esetében 14,5%-kal emelkedett (456→522). Ennek hátterében elsősorban 

nem a térséget érintő kedvezőtlen gazdasági folyamatok, hanem több lakásbetörő büntetés-

végrehajtási intézetből történő szabadulása áll (Bogyay F., 2013).     

A vagyon elleni főcsoporton belül mindig neuralgikus pontnak számított a rablások 

számának alakulása. Miskolcon hosszú ideje rendkívül magas a 100.000 főre eső rablások 

aránya. 2011-ben a 4. (32,07), 2012-ben pedig a 2. legmagasabb gyakorisági értékkel a 

Miskolci Rk. rendelkezett (45,24). Esetszáma 2009-2012 között 80 és 138 között ingadozott. 

A 2000-2008 közötti időszakot vizsgálva szintén rendkívül magas értékek jelentkeztek, így 

Győr és a leginkább érintett Miskolc között mintegy háromszoros különbség volt 

megfigyelhető (Győr: 17,45; Miskolc: 54,58) (Mátyás Sz., 2010). A város etnikai 

összetételének, illetve a korábbi miskolci kapitányságvezető, Pásztor Albert 2009-es 

nyilatkozatának ismeretében
10

 kijelenthetjük, hogy a cigányság érintettsége igen erőteljes a 

                                                           
10

 Pásztor Albert miskolci kapitányságvezető 2009. január 30-án egy sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy a 

két hónap alatt elkövetett lopás- és rablássorozatok elkövetői mind cigány származásúak voltak 

(http://www.hirszerzo.hu). 

http://www.hirszerzo.hu/


bűncselekmény vonatkozásában. Az utóbbi időszakban a rablás esetszámainak növekedése 

mögött elsősorban az áll, hogy „fiatalkorúvá, illetve fiatal felnőtté cseperedett egy olyan 

elkövetői réteg, amely nem riad vissza az útonállásszerűen elkövetett rablások elkövetésétől.” 

(Bogyay F., 2013)  

A rongálás bűncselekménye kapcsán megállapítható, hogy bűnügyi relevanciával bíró 

csökkenés nem következett be. A 2012-ben regisztrált 16,1%-os csökkenés elsősorban a 

bűncselekményi értékhatár 50.001-re történő emelésének a következménye. (2012: 282 bcs., 

113,9). A gépkocsi feltörések száma több mint 20%-kal csökkent a 2011-2012-es évek 

viszonylatában. Ennek hátterében a kapitányságvezető véleménye szerint az autórádiók 

korszerűsödése illetve a sikeres bűnüldöző munka áll.    

A szubjektív biztonságérzetre nagy hatással lévő zseblopások száma 2012-re több mint 10%-

kal mérséklődött (148→129), ami részben annak a következménye, hogy 2012-ben több 

zsebtolvajlással foglalkozó személy került büntetés-végrehajtási intézetbe.     

Dr. Bogyay Ferenc, a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének prognózisa 

szerint a főcsoport deliktumainak száma várhatóan emelkedni fog, az elkövetői kör pedig 

főként a nem lakott családi házakat, hétvégi házakat és azok melléképületeit fosztja ki. 

Emelkedni fog álláspontja szerint a közterületi rablások száma is (pl. táskakitépések).   

 A közlekedési főcsoport esetében 2012-ben 2,21%-os részesedés és 306 db-os 

esetszám realizálódott, mely az előző évhez közel azonos (2011: 300). A 2009 és 2010-es 

évek értékeihez képest pedig kifejezetten jónak tekinthető (2009: 421, 2010: 396). Az 

országos átlagoshoz (2,77%) és a vizsgált városokhoz viszonyítva megállapítható, hogy az 

eltérés mindössze néhány tized százalék. A főcsoporton belül a járművezetés ittas 

állapotban bűncselekmény növekedett több mint 30%-kal (188→244). Ennek oka elsősorban 

a növekvő rendőri aktivitásban, s nem az állampolgárok alkoholfogyasztási szokásainak 

negatív változásában keresendő.   

Amennyiben a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények főcsoportjának 2011-es értékeit vesszük figyelembe (1,7%), úgy a kapott 

érték részesedése magasnak tekinthető (1,7%). Ha viszont a 2012-es évet vizsgáljuk, úgy már 

teljesen átlagosak a miskolci értékek (1,15%). Ez a már fentiekben is említett két főcsoport 

esetszámi növekedésének torzító következménye. Amennyiben az esetszámokat vizsgáljuk, 

megállapítható, hogy gyakorlatilag szignifikáns változás nem következett be (2011: 170, 

2012: 160). Az erőszakos közösülés bűncselekmény „aktaszámaiban” jelentős ingadozás 

figyelhető meg (2010: 3, 2012: 7). Az érintett négy év éves átlaga (5,25 fő/év) alapján 

magasabb a gyakorisága bűncselekménynek, mint a vizsgált városok többségében (2011: 1,6 

/5./ 2012: 2,83 /9./).     

A gazdasági bűncselekmények természetét figyelembe véve sem az esetszámok, sem 

a részesedés tekintetében nem figyelhető meg jelentős ingadozás. A főcsoport részesedése kb. 

3% (2012: 403 bcs., 2,9%-os részesedés), mely az országos átlagnál csekélyebb (2012: 

5,08%), a vizsgált városok között pedig a legalacsonyabb. A pénzhamisítás 

bűncselekményénél az esetszámok jelentős váltakozása miatt a trendre vonatkozóan nem lehet 



hosszú távú megállapításokat tenni, azt azonban a vizsgált időszak esetszámai alapján 

kijelenthetjük, hogy a Miskolci Rk.  pénzhamisítás tekintetében nem tartozik a fertőzött 

városok közé (2011: 2,81; 2012: 11,31).      

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 

bűncselekmények főcsoportja relatíve nagy százalékkal részesedik az ismertté vált 

bűncselekményekből. A főcsoport a kis esetszámú főcsoportokhoz tartozik, így 2012-ben is 

mindössze 498 deliktum vált ismertté, a részesedése pedig 3,59% volt (2011: 204 bcs., 

2,03%-os részesedés). Az országos átlaghoz (2012: 1,54%), illetve a többi városhoz képest 

viszont részesedése magasnak mondható (Debrecen: 1,24%, Nyíregyháza: 1,64%, ). A 2011-

12-es évek vonatkozásában 144%-os emelkedés figyelhető meg. A növekedés mögött egy 210 

rb. gazdasági vesztegetés bűntett áll (Bogyay F., 2013).  

A közrend elleni bűncselekmények főcsoportja a 2011-es évhez képest mintegy 2000 

esetszámos emelkedéssel 29%-os részesedést ért el. A 2011-es év értéke felel meg a több évi 

átlagnak, amikor is 2000 körüli esetszám és 20% körüli részesedés jellemezte a főcsoportot 

(2011: 20,78%). Ez az országos átlaghoz és a nagyvárosokhoz képest is alacsony értéknek 

számít. A szignifikáns emelkedés hátterében elsősorban két deliktum növekedése áll: az egyik 

a magánokirat-hamisítás (422→1579), a másik pedig visszaélés okirattal (640→1377). 

Előbbi esetében több sorozat-jellegű bűncselekmény, utóbbi hátterében pedig az addig 

alkalmazott statisztikai módszer újszerű értelmezése áll (Bogyay F., 2013). A terület átlagon 

felüli érintettségét mutatja a garázdaságok nagy gyakorisága. 2012-ben – az előző évek 

átlagát jelentősen meghaladva – 413-as esetszámmal a legnagyobb volt a gyakorisága a 

garázdaságoknak a vizsgált 9 város között (2012: 166,82), 2011-ben pedig a 3. legmagasabb 

értéket regisztrálták Miskolci Rk.-on. A bűncselekmény számának növekedése e 

bűncselekmény tekintetében is részben a fokozott közterületi jelenlétre vezethető vissza. A 

főcsoporton belül továbbá jelentősen növekedett a közokirat-hamisítások száma (272→352), 

ami részben a mozgáskorlátozott és a MÁK igazolványok jogosulatlan felhasználóinak 

ismertté válásának következménye.    

Az állampolgárok biztonságérzetének „lakmuszpapírjaként” számon tartott 

közterületen elkövetett bűncselekmények 100.000 főre vetített száma alapján a Miskolci Rk. 

értékei 2011-ben és 2012-ben is a legalacsonyabbak voltak (2011: 837,86; 2012: 843,37). 

Meglepő, hogy ez a lakosság szubjektív biztonságérzetére talán leginkább hatással lévő 

bűncselekményi kategória ilyen alacsony értéket mutat, hisz a média híradásai alapján nem ez 

a kép él egy átlagemberben Miskolc városáról. Ezt erősíti meg egy 2009-ben Debrecenben 

végzett felmérés is, melynek során Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs és Győr közül Miskolc 

városát tartották a válaszadók közbiztonság szempontjából a legrosszabbnak (Mátyás Sz., 

2011). A közterületen elkövetett bűncselekmények alacsony értéke egyértelmű 

összefüggésben van a terület rendőrsűrűségével, ami a fenti öt városnál Miskolc esetében az 

egyik legnagyobb volt (ua.).  

A közterületen elkövetett bűncselekmények számának csökkenése elsősorban az 

önkormányzat anyagi segítségével megvalósított gyalogos szolgálati forma mind gyakoribbá 

válásának pozitív következménye. A demonstratív közterületi jelenlétnek bűnmegelőző 



szerepe van, illetve nagyban javítva az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét (Bogyay F., 

2013).  

A személy elleni erőszakos bűncselekmények esetében már nem ennyire kedvező a 

helyzet borsodi megyeszékhelyen. A 2012-es év gyakorisági értékei alapján a 2. (441,48), a 

2011-es év adatai alapján pedig a 4. legmagasabb értéket a Miskolci Rendőrkapitányságon 

regisztrálták (367,22). A 2011-2012-es évek vonatkozásában regisztrált 916-ról 1093-ra 

történő növekedés elsősorban a testi sértés, a garázdaságok és a rablások növekvő számának a 

következménye (Bogyay F., 2013).  

Miskolc esetében is relevanciával bír az a kriminológusok által végzett felmérés, ami 

megállapította, hogy azon területeken, ahol az országos átlagnál jóval magasabb a 

munkanélküliség és a képzetlen munkaerő aránya, ott a kilátástalanság és a szegénység okozta 

helyi feszültségek és deprivációk (pl. alkoholizmus) következtében emelkedettebb értéket 

mutat az erőszakos és indulati jellegű cselekmények száma (Jármi Gy.-Tomay K., 2011).  

 

A bűnözés személyi oldala  

Az ismertté vált bűnelkövetők 

Az ismertté vált bűnelkövetők száma a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi 

területén 3000 felett állandósult. A vizsgált időszak alatt számuk 3004 és 3650 között 

ingadozott, maximumát pedig 2010-ben érte el (2012: 3157 fő). Lakosságszám arányosan 

vizsgálva bűnelkövetőket megállapítható, hogy 100.000 főre számítva 2012-ben a borsodi 

megyeszékhely adta a legtöbb bűnelkövetőt (1248,07). A legkedvezőbb e mutató alapján a 

Székesfehérvári Rk. volt, ahol fele volt az ismertté vált bűnelkövetők gyakorisága (676,87). A 

felnőtt korú bűnelkövetők „utánpótlását” a fiatalkorú bűnelkövetők adják. E tekintetben a 

2012-es év értékei alapján Debrecen, Miskolc és Nyíregyháza mutatói a legrosszabbak, 11% 

felett volt mindhárom városnál a fiatalkorú bűnelkövetők aránya. Miskolcon 402 fővel, 

12,73%-os volt a korcsoport aránya, mely a legmagasabb a vizsgált városok között (2012). 

A gyermek és fiatalkorú bűnözők kapcsán kijelenthető az a fentiekben is említett 

kriminológiai tény, hogy ez az alanyi kör jelenti a bűnözői utánpótlás alapját. Számuk 

változása nagyban befolyásolja a közbiztonság alakulását (lásd: rablás, táskakitépés), ezért e 

fiatal korcsoport minél alaposabb megismerése és „nyomon követése” rendkívül fontos 

(Patkós Cs.-Tóth A., 2012).  

Miskolc esetében a bűnelkövetők számának növekedésében mindenképp szerepet játszik az a 

tény, hogy „az egyre súlyosbodó társadalmi helyzetben lévő családokban felnövő generációk 

körében folyamatosan emelkedik a közösségek és a társadalom többsége számára általánosan 

elfogadott normáktól és értékektől eltérő szubkultúrák száma, ezzel együtt a deviáns, 

antiszociális viselkedésű egyének száma.” (Jármi Gy.-Tomay K., 2011)  

 

Sértetti oldal  



A bűncselekménnyel érintett természetes személy sértettek száma 2009 óta 

folyamatosan emelkedik. Az emelkedés 2009 és 2012 között közel 30%-os volt (2009: 5700, 

2012: 7367). Pozitív előjellel minősíthető viszont, hogy a gyermekkorú sértettek száma, ha 

csak kis mértékben is, de 2010 óta folyamatosan csökken (204→179), részesedésük az 

ismertté vált sértettekből 2,43% (2012). A fiatalkorú sértettek száma erős ingadozást mutat. 

2012-ben 314 14-18 év közötti fiatal vált sértetté, ami 4,26%-a volt az ismertté vált 

sértetteknek. Ez az érték a vizsgált városok között a legmagasabbak között található. 2009 óta 

több mint 70%-kal emelkedett a 60 év feletti sértettek száma (1209→2100). Arányuk 2012-

ben 28,5% volt, ami szintén a legmagasabb volt a vizsgált városok között. A sértettek 

korspecifikus elemzése során megállapítható tehát, hogy a sértetté válás veszélye e 

korcsoportban az egyik legvalószínűbb. Ennek egyik oka a más nagyvárosokban is 

megfigyelhető sajnálatos trend, miszerint az időskorúak hiszékenységét kihasználva és 

bizalmukkal visszaélve sorozat jelleggel követnek el sérelmükre főként vagyon elleni 

bűncselekményeket. A külföldi sértettek aránya elenyésző, mindössze 32 fő (0,4%) (2012).    

 

Nyomozati eredményesség 

A Miskolci Rendőrkapitányságon a nyomozati eredményesség az ENYÜBS adatai 

alapján
11

 2008 óta közel 10%-kal csökkent (2008: 55,9%; 2012: 45,5%), a 2011-12-es évek 

vonatkozásában pedig mintegy 4%-os csökkenés figyelhető meg. Ez utóbbi csökkenésben, 

Bogyay Ferenc kapitányságvezető szerint, „nagy szerepet játszik az ún. járulékos 

bűncselekmények kapcsán alkalmazott statisztikai eljárás, illetve az a körülmény, hogy ebbe 

az adatbázisba sok olyan statisztikai lap is bekerült tavaly, amelyek évekkel korábban 

megtörtént bűncselekmények kapcsán kerültek kitöltésre. Megállapítható továbbá az, hogy a 

kiemelt bűncselekmények kategóriájába tartozó deliktumok többségében a nyomozati 

eredményesség 2012-ben nőtt (Bogyay F., 2013). 

 

 

2.3. Kecskemét közbiztonsága 

 

Kecskemét Bács-Kiskun megye központja, az ország nyolcadik legnépesebb városa. 

Lakónépessége 114.226 fő (2012), ami Bács-Kiskun megye lakosságának 22%-a. Az 

előrejelzések szerint – a megvalósuló ipari beruházások következtében – néhány éven belül 

jelentősen gyarapodhat a város népessége
12

. Kecskemét Megyei Jogú Város területe 321,36 

km², mellyel a hetedik legnagyobb területű hazai város.  
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 Nemcsak a nyomozati eredményesség, hanem számos bűncselekmény esetében is eltérő statisztikai adatok 

szerepelnek a NETZSARU, az ENYÜBS és a RobotZsaru NEO adatbázisaiban. Ezt Bogyay Ferenc r. alezredes 

a 2012-es miskolci évértékelő jelentésében több alkalommal is észrevételezte.    
12

 „A városban történő hatalmas ipari és infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően az elkövetkezendő 

években, akár 15-20%-kal növekedhet a megyeszékhely lakossága. Számítások szerint a mai 113 000 (2011-es 

adat) lakosú nagyvárosból 10-15 éven belül egy 130 000 lakosú város lesz, amely így az ország hetedik 

legnépesebb városává tenné szemben a jelenlegi nyolcadik hellyel.” (Rigó J., 2013) 



A Kecskeméti Rendőrkapitányság 1500 km²-es illetékességi területén 16 település
13

 – köztük 

4 város – található, az illetékességi területtel számított lakosság száma pedig 171.840 fő. A 

lakosság döntő többsége városokban él. A terület településtípusaira jellemző, hogy a városi és 

a falusi települések mellett nagy számban vannak jelen tanyák is, melyek nagy kiterjedésük 

miatt nyilvánvaló nehézséget okoznak a terület rendőri erővel történő lefedésekor. Etnikai 

összetételét tekintve a város homogénnek tekinthető, néhány ezer főre tehető csupán a cigány 

kisebbség aránya (Rigó J., 2013).  

A megyeszékhelyi kapitányság súlyát mutatja, hogy a Bács-Kiskun megyében ismertté 

vált bűncselekmények több mint felét a Kecskeméti Rk. illetékességi területén követik el. Ez 

az arány az elkövetkező években a jelenlegi bűnügyi trend ismeretében, a közeljövőben, 

érdemben nem fog változni. A rendőrkapitányság teljesítménye és statisztikai adatai továbbra 

is alapvetően határozzák meg Bács-Kiskun megye eredményeit 

 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetének általános jellemzése. A 

bűncselekmények számának alakulása, dinamikája és tendenciája. 

 

A Kecskeméti Rendőrkapitányságon a 2009-2012-es évek kriminálstatisztikai adatait 

összegezve megállapítható, hogy az ismertté vált bűncselekmények számában erőteljes 

növekedés figyelhető meg, ami már tendenciaszerűnek tekinthető (2009: 6205, 2012: 11.659). 

A 2011-es és 2012-es évek esetében az emelkedés mértéke 55% volt (7548→11.659). A 

kiugró 2012-es év elsősorban három bűncselekményi főcsoport emelkedésének tudható be, 

ezek a közrend elleni, a vagyon elleni és a gazdasági főcsoport. A növekedés okairól és ezek 

hatásairól „A bűncselekményi főcsoportok struktúrája” című fejezetben részletesen említést 

teszek.   

A bűncselekmények számának várható alakulásáról elmondható, hogy amennyiben jelentősen 

növekedni fog az elkövetkező években a város lakossága, ezzel párhuzamosan pedig az ipari 

beruházások következtében a sérthető értékek aránya, úgy számolni lehet azzal, hogy 

növekedni fog a városban a bűncselekmények száma. A bűncselekményi struktúrán belül 

pedig a vagyon elleni bűncselekmények főcsoportja nagyobb részesedést fog kihasítani az 

ismertté vált bűncselekményekből. 

Természetesen rendkívül pozitív tényként értékelendő, amennyiben egy település – 

jelen esetben Kecskemét – lakossága növekszik. Ez Kecskemét esetében az ipari beruházások 

számának jóval országos érték feletti bővülését jelzi, ami egyértelműen kedvező egy település 

szempontjából. Megemlítendő azonban az a kriminológusok által megállapított tény, hogy 

egy adott területre történő nagyobb volumenű népességbeáramlásnak negatív hatásai is 

lehetnek. A társadalmi mobilitás erősödésével csökken az új lakóhely iránti lojalitás és a 

lokálpatriotizmus. Vagyis, az újonnan beköltözők jó ideig nem érzik sajátjuknak a várost, 

csupán munkahelyük településének, egyesek pedig évtizedek múltán is képtelenek 

beilleszkedni az új közösségbe. A kulturális gyökerek elszakadásával egyre nehezebbé válik a 

társadalmi normák betartása. A gyökértelenné vált családokban felnövő generációk körében 

növekszik a deviáns és antiszociális viselkedésű személyek száma. „A városokban elkövetett 
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 városok: Kecskemét, Tiszakécske, Kerekegyháza, Lajosmizse; községek: Tiszaug, Lakitelek, Szentkirály, 

Nyárlőrinc, Városföld, Jakabszállás, Ladánybene, Kunbaracs, Fülöpháza, Ballószög, Felsőlajos, Helvécia 



bűncselekmények típusa és intenzitása szorosan összefügg az adott település folyamatosan 

fejlődő, alakuló társadalmi és gazdasági helyzetével, politikai berendezkedésével, technikai 

előrehaladottságával és nem utolsósorban kultúrájával.„ (Jármi Gy.-Tomay K., 2011)  

 

A bűnözési fertőzöttség 

A 2011-es év bűnözési gyakorisága alapján kifejezetten jó értékekkel rendelkezik a 

Kecskeméti Rendőrkapitányság, hisz a harmadik legalacsonyabb értéket regisztrálták 

(4347,75). A 2012-es év megemelkedett bűncselekményi értékei viszont már a 100.000 főre 

eső bűncselekmények jelentős növekedését eredményezték, így a második legmagasabb 

gyakorisági érték realizálódott (6887,73). Az igen szignifikáns emelkedés ellenére is 

Kecskemét és a hozzátartozó települések összességében a bűnügyileg közepesen fertőzöttek 

közé tartoznak (Rigó J. 2013). Ennek részbeni oka – ami több vizsgált kapitányság esetében is 

kijelenthető –, hogy elsősorban olyan bűncselekmények száma emelkedett, amelyek nem, 

vagy csak kis mértékben rontják a lakosság szubjektív biztonságérzetét.  

 

A bűncselekményi főcsoportok struktúrája 

 

A bűncselekmények jogi szempontú struktúrájában az értékelt időszakban a személy 

elleni bűncselekmények terjedelmében és arányában egyaránt csökkenés figyelhető meg 

(2012: 412 db; 3,53%). Az esetszámok csökkenése különösen a 2010-es év 520 db-os 

bűncselekményi értékéhez képest szembetűnő; ehhez képest közel 26%-os mérséklődés 

figyelhető meg. A befejezett emberölés tekintetében a vizsgált négy esztendő két legkisebb 

esetszámú éve a 2011-es és a 2012-es volt (4-4 fő). Ennek ellenére lakosságszám arányosan 

nézve még így is - Nyíregyházát (3,34) és Budapestet (2,7) leszámítva - a Kecskeméti 

Rendőrkapitányságon volt a legmagasabb az emberölések aránya (2,36). Kecskemét és 

környéke nem sorolható az olyan területek közé, ahol a testi sértések részesedése a 

nagyvárosi átlagot meghaladná. Az esetszámok 201 és 245 között ingadoztak, gyakorisági 

értéke pedig 125,24 volt (2012).  

 A közlekedési bűncselekmények száma 2012-ben több mint 30%-kal emelkedett 

(252→334), amely így 2,86%-át adta az ismertté vált bűncselekményeknek. A legnagyobb 

figyelmet a főcsoporton belül természetesen a személyi sérüléses balesetek kapják. Ezek 

számában 2011-hez képest csökkenés figyelhető meg (súlyos: 13,5%, halálos: 12,5%), a 

könnyű sérüléses balesetek száma viszont csekély mértékben emelkedett (4,7%). Az alkohol 

hatása továbbra is jelentős oksági tényező, a halálos kimenetelű balesetek mintegy ⅓-át 

okozzák az ittas vezetők. A közúti jármű ittas vezetése bűncselekmény esetében közel 30%-

os emelkedés volt tapasztalható. A kriminálstatisztikai adatok alapján az olyan típusú 

ügyeknél, ahol az alkohol, mint oksági tényező szerepel, a balesetek több mint felét az 

illetékességi területen belül Kecskemét városban követik el (Rigó J., 2013). 

 A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények főcsoport 

esetszáma 2009 óta folyamatosan csökken (2009: 139→2012: 100). A 2012-es év adatai 

alapján az egyik legalacsonyabb részesedés a Kecskeméti Rendőrkapitányság bűncselekményi 

struktúrájában volt megfigyelhető (0,86%), a 2011-es év részesedése pedig átlagosnak 

tekinthető (1,38%). Az elmúlt öt évet vizsgálva 45%-os csökkenés figyelhető meg, ami 

kiemelkedőnek tekinthető. A főcsoporton belül neuralgikus problémaként jelentkezik a 



prostitúció kérdése. „A városon belül továbbra sem került kijelölésre a türelmi zóna, a 

prostitúció szinte „beépült” a város életébe.” (Rigó J., 2013) 

Az erőszakos közösülés esetében a rendkívül kis esetszámok miatt a sértettek sokszor 

1-2 fős növekedése is már jelentős gyakorisági emelkedést eredményez. Ezt bizonyítja, hogy 

a 2011-es 4 fős kecskeméti érték 100.000 főre vetítve 2,3-as gyakorisági mutatót 

eredményezett, ami a második legrosszabb volt az érintett városok között. A 2012-es év 1 fős 

értéke viszont a legkedvezőbb mutatót eredményezte (0,59).         

       Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 

bűncselekmények főcsoportja kis esetszámmal és kis részesedéssel részesedik (2012: 64 db; 

0,55%). A 2011-es évhez képest ugyan csekély növekedés regisztrálható (2011:39, 2012: 64), 

azonban a főcsoport részesedése még így is a legalacsonyabb a vizsgált városok között.     

 A közrend elleni bűncselekmények esetében lehet a legtisztábban nyomon követni az 

esetszámi növekedést, és ennek hatását a bűncselekményi struktúrára. A főcsoport 

bűncselekményeinek száma 2009-ben 1082 volt, amely 2012-re 4661-re növekedett. A 

növekedés évről évre fokozatos volt, tehát nem egy év kiugró értékével állunk szemben, 

hanem kijelenthetjük, hogy trendszerű növekedésről van szó (2010-ről 2011-re és 2011-ről 

2012-re is megduplázódott a bűncselekmények száma). A főcsoport legnagyobb arányú 

növekedése a 2011-12-es évek esetében figyelhető meg, amikor több mint kétszeresére 

növekedett a deliktumok száma (2310→4661). A főcsoport részesedése ezáltal közel 10%-kal 

emelkedett (30,6%→39,98%). A drasztikus növekedés hátterében elsősorban a visszaélés 

okirattal bűncselekmény áll. „Ez a korábbi évek tendenciájának megfelelően változatlanul 

összefüggésben van a gépkocsi-feltörések számának emelkedésével, ahol a sértettek egyéb 

értékeik mellett számos, okiratnak minősülő iratot hagytak a gépkocsijukban, sok esetben 

látható helyen.” (Rigó J., 2013) Mint az már más kapitányság esetében is említésre került,  az 

eltérő jogértelmezési gyakorlat volt az, ami az egyes évek között ilyen jelentős 

bűncselekményi értéket eredményezett. Ott, ahol ezt már korábban helyesen értelmezték, a 

közrend elleni bűncselekményi értékek már 5-6 évvel ezelőtt megemelkedtek. A városra és 

környékére nem jellemző az átlagon felüli agresszivitás. Ezt példázza a garázdaságok 

rendkívül alacsony részesedése is. Sőt, az országos trenddel szembemenve, a vizsgált időszak 

összes évében, csekély mértékben ugyan, de csökkenés figyelhető meg (166→153). Érdemes 

összevetni a vizsgált városokat e tekintetben, 2011-ben például több mint kétszeres különbség 

volt megfigyelhető Debrecen és Kecskemét között (188,12 – 89,86). 

Arányait tekintve hasonló, de esetszámait tekintve már jóval kisebb mértékű 

növekedés figyelhető meg a gazdasági bűncselekmények növekedése terén (441→975). 

Ebben az esetben trendről még nem beszélhetünk, csupán egy év kiugró bűncselekményi 

értékének a következménye. E mögött elsősorban a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 

visszaélés vétség számának növekedése áll. Nem a bűnügyi-operatív helyzet változása okozta 

a deliktum emelkedését, hanem az a tény, hogy az elkövetők számos esetben járulékosan 

jutnak hozzá a bankkártyákhoz a lopás, a rablás stb. során (lásd: visszaélés okirattal). A 

főcsoport egyik, a lakosság által is leginkább „figyelt” bűncselekménye a pénzhamisítás. 

Relatíve alacsony esetszámok és gyakorisági mutatók jellemzik a bűncselekményt, ezért a 

Kecskeméti Rk. e tekintetben is a kevésbé fertőzött területek közé tartozik (2012: 21 db; 

12,41).      



Az országos bűnügyi trendet követve, a legnagyobb esetszámmal és részesedéssel a 

vagyon elleni bűncselekmények főcsoportja rendelkezik. 2011-12 vonatkozásában több mint 

ezer darabos esetszámi növekedés lett regisztrálva (3936→5108). (A főcsoport részesedése 

ennek ellenére 52,15%-ről 43,81%-ra csökkent.) Ennek hátterében a lopás bűncselekmény 

számának több mint 1100 darabos növekedése áll (2277→3392). A szignifikáns növekedés 

következtében 2012-re a Kecskeméti Rk. a fővárosi gyakorisági értéket megközelítve, a 

második legmagasabb értéket érte el (Bp.: 2396,78; Kecskemét: 2003,88). A reálisabb, 2011-

es év értékét nézve viszont már a negyedik legalacsonyabb mutatóval a Kecskeméti Rk. 

rendelkezik (2277 db bcs.; gyak. mutató: 1311,58). A lopáson belül rendkívül magas a 

kerékpárlopások (532), a gépkocsi lopások (93) és a gépkocsi feltörések (784) száma.   

A betöréses lopások mutatói alapján megállapítható, hogy az rk. a közepesen fertőzött 

kapitányságok közé tartozik (2012: 904 db bcs.; gyak. mutató: 534,05). Rendkívül kedvezőek 

viszont – az emelkedés ellenére is – a rablás mutatói. 2012-ben 36 db-os esetszámmal a 

második legalacsonyabb gyakorisági mutató realizálódott (21,27), 2011-ben pedig 27 ismertté 

vált rablással a vizsgált városok között a legjobb eredményt érte el (15,55) a Kecskeméti Rk.. 

A 2011-es év adatai alapján a Debreceni Rk., a Miskolci Rk., a Székesfehérvári Rk. és BRFK 

gyakorisági értékei is több mint kétszeresen haladták meg a kecskeméti értékeket. A 

rablásokkal kapcsolatban megállapítható, hogy azok zömét a megyeszékhelyen követik el, az 

illetékességi területen relatíve kevés rablás válik ismertté (36-28). Egy adott közösség 

agresszivitásra való hajlamát, vérmérsékletét stb. példázza, többek között a motiválatlan 

rongálások számának alakulása. E tekintetben rendkívül nyugodtnak tekinthető a Bács-

Kiskun megyei megyeszékhely, 2011-ben a legkevesebb (113,47), 2012-ben pedig a második 

legkisebb gyakorisági mutató vált ismertté (100,43).  

A vagyon elleni főcsoport várható tendenciáival kapcsolatban, a kapitányságvezető 

prognózisa alapján a kedvezőtlen gazdasági helyzet és a válság elhúzódása miatt, 

statisztikailag érzékelhető és a lakosság szubjektív biztonságérzetét növelő csökkenés az 

elkövetkező években nem várható.   

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2011-hez képest 2012-re 

mintegy 50%-kal emelkedett (1591→2390), így a Kecskeméti Rendőrkapitányságé lett a 

második legmagasabb gyakorisági mutató (1428,47). Az ezt megelőző évben pedig a második 

legalacsonyabb mutatójú volt a Kecskeméti Rk. (922,2). „A közterületen elkövetett kiemelt 

bűncselekmények szintén növekedő tendenciát mutatnak (…) A vagyon elleni 

bűncselekményeken belül a közterületen elkövetett kerékpárlopások, színesfémtartalmuk miatt 

a trafókat ért támadások jelentették a legnagyobb kihívást” (Rigó J., 2013). 

A személy elleni erőszakos bűncselekmények gyakorisága alapján rendkívül 

kedvezőek a Kecskeméti Rendőrkapitányság mutatói. 2012-ben Győr és Székesfehérvár után 

a Kecskeméti Rk.-on regisztrálták a legkevesebb deliktumot (311,33), 2011-ben pedig a Bács-

Kiskun megyei székhelyen realizálódott a legalacsonyabb gyakorisági mutató (305,86).   

 

A bűnözés személyi oldala  

 

Az ismertté vált bűnelkövetők 

Az ismertté vált bűnelkövetők számának egy igen jelentős csökkenése figyelhető meg, 

számuk 2010 és 2012 között több mint 20%-kal mérséklődött (1862→1472). Ez 



természetesen megmutatkozik a 100.000 főre eső ismertté vált bűnelkövetők számában is. Ez 

alapján a harmadik legalacsonyabb mutatót a Kecskeméti Rk.-on regisztrálták (856,61), 

mindössze a székesfehérvári és a fővárosi értékek voltak ennél kedvezőbbek. 

A fent említett trend a fiatalkorú bűnelkövetőknél is jelentkezik, számuk 2010-óta 

folyamatosan csökken (186→138). A 138 14-17 év közötti bűnelkövető alapján a vizsgált 

rendőrkapitányság a harmadik legalacsonyabb értéket mutatta, mely a jövőre nézve 

mindenképp pozitívnak tekinthető. A kriminálstatisztikai adatok alapján megállapítható, hogy 

az ún. egyes elkövetés gyakoribb volt a csoportosnál, a külföldi állampolgárságú 

bűnelkövetők aránya pedig kis mértékben növekedett. A fő motivációs tényezőként továbbra 

is az anyagi haszonszerzés szerepel (Rigó J., 2013).    

A kapitánysági évértékelő jelentésből a bűnelkövetők jövőbeni számának alakulásával 

kapcsolatosan megállapítható, hogy jelentős csökkenés nem valószínűsíthető. Ennek részbeni 

oka a város prosperitásában keresendő, amely erős vonzást gyakorol a környék 

bűnelkövetőire. A kapitányságvezető által meghatározott bűnelkövetői vonzáskörzet a 

Kecskeméti Rendőrkapitányság esetében mintegy 60-70 km-re tehető. 

A várható ipari fejlődés indukálta gazdasági gyarapodás még inkább erősíti azt a 

kapitányságvezető által is említett prognózist, hogy a közeljövőben a városban több 

bűncselekményt fognak elkövetni. A bűnelkövetők feltételezhetően egyre nagyobb számban 

fognak érkezni a rk. illetékességi területén kívülről is, vagyis az ENYÜBS kategória alapján 

ezen személyek kifejezetten a „bűncselekmény elkövetése céljából érkeznek.” Joggal 

feltételezhető ez alapján a bűnelkövetői vonzáskörzet növekedése, tehát Kecskemét egyre 

inkább a bűnelkövetés szempontjából vonzó területté válik (attracting areas).    

A fiatalkorú és fiatal felnőtt korú bűnelkövetők aránya nem kiugróan magas, sőt, mint 

az a fentiekben is említésre került, részesedésük az ismertté vált bűnelkövetők közül a hazai 

nagyvárosok között rendőrszakmai szempontból kifejezetten jónak tekinthető. Mindenképp 

példaértékű lehet az a 2007-ben Kecskeméten megvalósított program, melynek keretében a 

széchenyivárosi csellengő, kallódó, hátrányos helyzetű lakótelepi fiatalokat szólították meg, 

akik többek között hulladékgyűjtést, graffiti mentesítést stb. végeztek. A program hatása a 

rendőrségi statisztika számára is kézzelfogható: „…csökkent az épített és természeti 

környezetet károsító gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők száma. Tény: 2007 szeptembere óta 

a program résztvevői által megtisztított és lefestett falfelületek a mai napig firkamentesek.” 

(Jármi Gy.-Tomay K., 2011) 

 

Sértetti oldal  

 

Az ENYÜBS adatai alapján megállapítható, hogy az ismertté vált sértettek számában 

2011-2012 vonatkozásában igen jelentős növekedés következett be (4263→6025). A 

gyermekkorú sértettek száma abszolút értékben a vizsgált négy évből háromban 100 alatt volt, 

arányuk a kiugró sértetti érték miatt statisztikailag megtévesztő módon lecsökkent (1,26%). A 

fiatalkorú sértettek esetében viszont egy igen szignifikáns növekedés figyelhető meg. A 2009-

es 119 fős érték 2012-re 673 főre emelkedett(!). Az egymást követő négy évben bekövetkezett 

negatív előjelű változás már trendszerűnek tekinthető. A 60 év feletti sértettek aránya 2009 

óta több mint kétszeresére növekedett (510→1022).  



A fentiek alapján megállapítható, hogy két kiszolgáltatott korosztály esetében is jelentős 

növekedés figyelhető meg. Ez alapján bűnmegelőzés és a felvilágosító kampányok során 

kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatal és az időskorú sértettekre, mivel koruknál fogva igen 

könnyen bűncselekmény áldozatává válhatnak.        

 

Nyomozati eredményesség 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság nyomozás-eredményességi mutatója a vizsgált 

időszak adatait vizsgálva jelentősen csökkent: 2010 és 2012 között közel 20%-kal (2010: 

44,77%, 2011: 30,71%, 2012: 26,9%). Ennek oka elsősorban a vagyon elleni 

bűncselekménnyel elkövetett járulékos, visszaélés okirattal bűncselekmény drasztikus 

emelkedése. Amennyiben ezen ügyeknél nem sikerül az elkövetőt felderíteni, úgy az negatív 

„B” lapként jelentkezik. A kapitánysági évértékelő jelentésből kiderül továbbá, hogy a 

nyomozati eredményességre rendkívül negatívan hat az állomány átlagéletkorának 

csökkenése, ami még hosszú éveken keresztül éreztetni fogja hatását. Ez az elmúlt években 

bekövetkezett kedvezőtlen folyamat természetesen az ország összes kapitányságának 

nyomozati eredményességére rányomja bélyegét.   

 

 

2.4. Nyíregyháza közbiztonsága 

 

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye központja, az ország hetedik 

legnépesebb városa. A Megyei Jogú Város területe 274,54 km², lakónépessége 117.658 fő 

(2012), népsűrűsége pedig 428,56 fő/km². A Nyíregyházi Rendőrkapitányság illetékességi 

területén összesen 242.904 fő lakik, vagyis a lakosság kevesebb mint 50%-a él csak a 

megyeszékhelyi városban. A lakosságszámot figyelembe véve, az illetékességi terület súlya a 

Nyíregyházi Rk. esetében a legnagyobb. A Nyíregyházi Rendőrkapitányságon a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében ismertté vált bűncselekmények mintegy 40%-át követik el (a 

korábbi években ez az arány kb. 45% volt). A csökkenés ellenére is a megyeszékhelyi 

kapitányság dominanciája lesz jellemző Szabolcs-Szatmár-Bereg megye értékeire. Érdemben 

befolyásolni a megye bűncselekményi értékeit csak Nyíregyháza tudja. A kapitányságon belül 

9 őrs működik, melyből mindegyik folytat nyomozati munkát. 

 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetének általános jellemzése. A 

bűncselekmények számának alakulása, dinamikája és tendenciája. 

 

Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása alapján a Nyíregyházi 

Rendőrkapitányságot a kiegyenlítettség jellemzi. A 2009 és 2012 közötti években az ismertté 

vált bűncselekmények száma 9070 és 10.046 között ingadozott, mely százalékosan nézve a 

vizsgált városokhoz képest az egyik legkevesebb. A bűncselekmények minimuma 2009-ben, 

maximuma pedig 2010-ben volt. A 2011-2012-es évek vonatkozásában egy csekély, 2,5%-os 

emelkedés regisztrálható. Amennyiben Nyíregyháza várost vizsgáljuk, úgy mindössze csak 

1,5%-os emelkedés következett be. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye esetében az emelkedés 



nagysága viszont 13,2% volt, így a megyei értékek ismeretében kijelenthetjük, hogy a városi 

kapitányság eredményei rendkívül figyelemreméltóak.                  

 

A bűnözési fertőzöttség 

A rendkívül kiegyenlített bűncselekményi értékek következtében a 100.000 főre 

számított bűnözési gyakoriság is viszonylag konstans értéket mutat. 2011-2012 

vonatkozásában egy csekély emelkedés figyelhető meg (3813,68→3901,14). Ennek ellenére 

2011-ben és 2012-ben is a vizsgált városok között a legkedvezőbb értéket a Nyíregyházi Rk. 

mutatta. Számos város értékével összehasonlítva, két illetve háromszoros gyakorisági 

különbség is megfigyelhető (pl.: Székesfehérvári Rk.: 11.733,05; Kecskeméti Rk.: 6887,73). 

A számított országos mutatóval összevetve szintén rendkívül kedvezőek a Nyíregyházi 

Rendőrkapitányág értékei.   

 

A bűncselekményi főcsoportok struktúrája 

 

A bűncselekmények kriminalisztikai szempontú strukturális megoszlására jellemző, 

hogy az egyes főcsoportok egymáshoz viszonyított aránya rendkívül stabil. Az ügyforgalmi 

statisztika adatai szerint a vizsgált években mindössze csak néhány százalékpontos változások 

figyelhetők meg, egyedül a vagyon elleni főcsoport az, ahol egy-egy év viszonylatában 

relatíve jelentős növekedés, illetve csökkenés figyelhető meg. Ennek mértéke azonban a többi 

vizsgált városhoz képest nem tekinthető jelentősnek. Az országos trendhez igazodva a 

vagyon, a közrend és a személy elleni bűncselekmények jelentkeznek a legnagyobb 

esetszámmal. 

A személy elleni bűncselekmények főcsoportja 8,58%-kal részesedett az ismertté vált 

bűncselekményekből. Esetszámai 787 és 945 között ingadoztak. Maximum értékét 2010-ben, 

minimumát pedig 2011-ben érte el. A főcsoport részesedése a vizsgált városok között a 

Nyíregyházi Rk. esetében volt a legmagasabb (8,58%), az országos átlagot pedig közel 3%-

kal haladta meg (2012: 5,69%). A hagyományosan az „erőszakos” megyék közé tartozó 

Szabolcs-Szatmár-Bereg mutatóit az átörökített viselkedési normákon kívül feltétlenül emeli a 

magas munkanélküliségből, a nagyarányú elvándorlásból, a kilátástalannak tűnő jövőképből 

stb. adódó frusztráltság érzése is (Jármi Gy.-Tomay K., 2011).     

A vizsgált városok között a főcsoport részesedése tekintetében szignifikáns különbség 

figyelhető meg (pl.: Szeged /3,75%/, Székesfehérvár /2011: 2,72%/, Budapest /3,18%/). A 

főcsoport bűncselekményi értékeinek emelkedése különösen akkor szembetűnő, ha a 2007-es 

év értékeihez viszonyítjuk az elmúlt évek adatait. 2007-ben mindössze 466 bűncselekmény 

jutott a nyomozó hatóság tudomására. 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányságon 2012-ben 8 befejezett emberölés vált ismertté. Ezzel 

gyakoriságát tekintve a legrosszabb eredményt érte el a kapitányság (3,34). Ez az érték 

azonban messzemenő következtetések levonására nem alkalmas. Ha a 2011-es év értékeit 

nézzük, akkor „mindössze” 1 fő vált gyilkosság áldozatává. Ez viszont már a legkisebb 

gyakoriságot eredményezte. A befejezett emberölés tipikusan az a bűncselekmény típus, ahol 

számszakilag elhanyagolható növekedés is statisztikailag jelentős emelkedést okoz 

(természetesen e bűncselekménynél az „elhanyagolható” jelző csakis statisztikai értelemben 

értendő). A négy év kriminálstatisztikai adatainak ismeretében évente átlagosan 5 fő válik a 



szabolcsi megyeszékhelyen gyilkosság áldozatává, ami lakosságszám arányosan is átlagosnak 

tekinthető. A testi sértések esetében egyértelmű a Nyíregyházi Rk. érintettsége. A 2011-12-es 

években már 500 alatt volt a deliktum száma, azonban még ennek ellenére is második, illetve 

első volt a kapitányság a bűncselekmény gyakorisága terén (2011: 187,14; 2012: 201,57). A 

kiugró értéket Nyíregyháza esetében is a szakemberek a helyi vérmérséklettel és az 

áthagyományozott történelmi tradíciókkal magyarázzák (SZSZBMRFK 2007). A 2012-es év 

értékei alapján a Szegedi és a Nyíregyházi Rk. értékei között több mint kétszeres differencia 

volt (94,87-201,57).  

A nyíregyházi kapitányságvezető szerint a cselekményekre általában a személy elleni 

konfliktusok adnak okot. A családi, rokoni, szomszédi, baráti, de munka, vagy iskolatársi 

viszony is egyre gyakrabban fajul el, és a vita rendezésének mind többen választják ezt a 

formáját. Igen gyakori a szórakozóhelyeken, vagy azok környékén történő elkövetés is. A 

kapitányságvezető által az évértékelő jelentésben bemutatott statisztikai adatok szerint a 

esetszámokat tekintve évek óta stabilnak mondható az a tendencia, hogy a megyében 

elkövetett testi sértések több mint az egyharmadát (35 %) a Nyíregyháza Rendőrkapitányság 

illetékességi területén követik el. (Illés L., 2013)  

A közlekedési bűncselekmények terjedelme 2009 óta folyamatosan csökken, 2009 és 

2012 között 27,59%-kal (493→357). A jelentős bűncselekményi érték csökkenése – és így 

részesedésbeli csökkenése – ellenére is a vizsgált városok között a legmagasabb a 

Nyíregyházi Rendőrkapitányságon a főcsoport aránya (3,82%). A győri értékkel közel azonos 

(3,5%), a többi kapitánysággal illetve az országos értékkel összevetve viszont közel 1%-kal 

magasabb a főcsoport részesedése. Ennek részbeni oka a jelentős tranzitforgalom (a 

nagyszámú ukrán és román turista rendszerint nem rendelkezik helyismerettel és másabb 

vezetési stílust képvisel, mint a Magyarországon szokásos) illetve az észak-keleti 

országrészen a „helyi vérmérséklet” következtében agresszívabb a vezetési stílus is, ami 

szintén kedvezőtlenül hat a közlekedési morálra. Megemlíthető továbbá a lakosság gazdasági 

potenciálja miatti idősebb gépjárműpark is, ami szintén negatívan befolyásolja a közlekedési 

balesetek és bűncselekmények számát.  

A fokozott rendőri jelenlét hatására 14%-kal, 384-ről 332-re csökkent a személyi sérüléssel 

járó balesetek száma. A sérüléses balesetek számában 2007 óta folyamatos csökkenés 

figyelhető meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 741 személyi sérüléssel járó 

közlekedési baleset történt, melynek 45 %-át a Nyíregyházi Rendőrkapitányság dolgozta fel. 

A halálos kimenetelű balesetek száma 15%-kal csökkent a 2011-es évhez képest. (Illés L., 

2013)  

A bűncselekmények Btk. fejezetei szerint történő csoportosítása alapján, a házasság, a 

család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények főcsoportja 1,6%-kal részesedik 

az ismertté vált bűncselekményekből. Az elmúlt négy év trendje kiegyensúlyozott volt, kiugró 

számbeli eltérések nem voltak jellemzőek. Az esetszámok ingadozása mindössze 11 db volt a 

vizsgált időszakban (2011: 140; 2009: 151), ami rendkívül csekélynek tekinthető. A főcsoport 

részesedése 2012-ben az országos átlaghoz képest 0,3%-kal, a vizsgált városokhoz képest 

pedig 0,2-1,0%-kal mutatott magasabb értéket. 

Az erőszakos nemi deliktumok száma évek óta alacsonynak mondható, 2012-ben is csökkenés 

volt tapasztalható (Illés L., 2013). Érdekes azonban, hogy az erőszakos közösülés terén a 

területre jellemző átlag feletti agresszivitás már nem jelentkezik olyan egyértelműen, mint a 



testi sértések esetében. Ebben nyilvánvalóan szerepet játszik a deliktumra jellemző kis 

esetszámok és a látencia is - bár utóbbi természetesen minden településen érvényesül. A 

bűncselekmény 2012-ben 3 esetszámmal, 1,25-os gyakorisággal jelentkezett. Ezzel az értékel 

hat településnél volt alacsonyabb a lakosságszám arányosan számított gyakorisági mutató. 

2011-ben – bár a második legmagasabb volt a gyakorisága a bűncselekménynek (2,07) – 

„mindössze” 2 deliktummal realizálódott csak több a kapitányság illetékességi területén. A 

2009-2012 közötti években ismertté vált erőszakos közösülések számtani átlaga 4,25 fő/év 

volt.  

A 2012-es évben szemérem elleni erőszak 6 esetben vált ismertté. Kisebb növekedés 

mutatható ki a szeméremsértések számában (9→11), mely ügyekben a felderítés 

eredményessége 70 %-os, köszönhető ez a gyors állampolgári reagálásnak és a fokozottabb 

közterületi jelenlétnek. A főcsoporton belül növekedett a kiskorú veszélyeztetése miatt 

indított eljárások száma (67→72). Ennek oka nem a bűnügyi-operatív helyzet romlásában 

keresendő, hanem elsősorban azzal magyarázható, hogy az intézmények egyre 

határozottabban alkalmazzák az iskolai hiányzásokat megelőzni szándékozó jogszabályi 

lehetőségeket (Illés L., 2013). 

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 

bűncselekmények főcsoportja szintén a kis ingadozású főcsoportok közé tartozik (136-179), 

melynek részesedése 1,64% volt (2012). Néhány tized %-kal ugyan, de meghaladja az 

országos átlagot (1,54%), illetve a vizsgált városok többségét a főcsoport részesedése.        

A közrend elleni bűncselekmények esetszáma 2010-től kezdve mintegy 15%-kal 

csökkent (2643→2251), ami rendkívül pozitívnak tekinthető, hisz a vizsgált városok zömében 

és az országos értékekben is az elmúlt években erőteljes növekedés volt megfigyelhető. A 

2011-12-es évek esetében a csökkenés mértéke 8,34% volt. A csökkenés megmutatkozik az 

ismertté vált bűncselekmények részesedésében is. 2012-ben 24,08% volt, amely a vizsgált 

kilenc város közül a legalacsonyabb volt
14

. 

A főcsoport egyik legtöbb rendőri intézkedését kiváltó bűncselekménye a garázdaság, ezzel 

kapcsolatban szintén hasonló megállapítások tehetők, mint a személy elleni főcsoport 

deliktumainál. A megyében tapasztalható átlag feletti agresszivitás egyik kriminológiai 

következménye a garázdaságok átlag feletti gyakorisága. Ez a 2012-es év adatai alapján 379 

db-os esetszámot és 158,17-os gyakoriságot jelent. A garázdaság megvalósulása esetén 

gyakorta halmazatban a testi sértés bűncselekménye is megvalósul, vagyis a két deliktum 

bűncselekményi értékei együtt mozognak, ami természetesen Nyíregyháza esetében is 

megfigyelhető. A 2011-es és 12-es évek vonatkozásában az emelkedés mértéke 16%-os volt. 

Utóbbi érték alapján a bűncselekmény a harmadik leggyakoribb a szabolcsi megyeszékhelyen 

volt (mindössze a Debreceni és Miskolci Rk. értékei múlták csak felül). Az elmúlt négy évet 

vizsgálva megállapítható, hogy erőteljesen növekszik a garázdaságok száma. Ez azonban 

sajnos országos tendenciaként figyelhető meg, hogy a fiataloknál a garázda jellegű magatartás 

célja főként a környezet megbotránkoztatása, illetve a barátok „elismerésének” kiváltása 

(Zélity L. 2007). A megnövekedett közterületi jelenlétnek köszönhetően nő a tettenérések 

száma, ezért a nyomozás eredményességi mutató is javult a garázdaságok esetében (Illés L., 

                                                           
14

 A Székesfehérvári Rendőrkapitányság esetében a 2011-es év részesedése lett figyelembe véve (32,78%), 

tekintettel a 2012-es év kiugró - és ezért torzított – bűncselekményi értékeire.  



2013). A növekedés okaként jelölhető meg azonban az is, hogy az egyre demonstratívabb 

közterületi rendőri jelenlét hatására nő az ismertté vált garázdaságok száma, így a látencia 

csökken a deliktum terén.      

Pozitív tényként értékelhető, hogy a gazdasági bűncselekmények esetében is három 

éve tartó csökkenés regisztrálható (673→487), így 2012-re már a 2009-es év értékeinél 

kedvezőbb bűncselekményi értékek születtek. A bűnözés szerkezete stabilnak mondható, a 

vizsgált időszakban jelentős átstrukturálódás nem volt megfigyelhető. A főcsoport 

részesedése 5,21%, amely közel azonos az országos átlaggal (5,08%). A vizsgált városokhoz 

képest a nyíregyházi kapitányság az alacsonyabb részesedésű városok közé tartozik (5,21%).  

A kategórián belül meghatározó gyakoriságát tekintve a pénzhamisítás bűntette. A deliktum 

2011-ben érte el maximumát 109 db-os esetszámmal, amikor gyakorisága 45,23 volt. Ezzel a 

vizsgált városok között a legnagyobb gyakoriságát a Nyíregyházi Rk.-on érte el a 

bűncselekmény. 2012-ben már „csak” 76 pénzhamisításos ügy vált ismertté, ez a városi 

kapitányság számára 31,72-os gyakorisági mutatót eredményezett, amely a harmadik 

legmagasabb volt a vizsgált városok között. Viszonylag új keletű bűncselekmény az 

áramlopásokhoz felhasznált hamis vagy hamisított plomba, mely a bélyeghamisítás 

bűncselekményének esetszámát növelte (3→16). Ezek száma a gazdasági válság okozta 

létbizonytalanság hatására jelentősen emelkedett, a valós érték azonban ennél minden 

bizonnyal nagyságrendekkel nagyobb, a látencia igen jelentős.      

A vagyon elleni bűncselekmények 2012-ben 5141 db-os esetszámmal és 55,0%-kal 

részesedtek az ismertté vált bűncselekményekből. A főcsoport deliktumainak száma annak a 

dekriminalizációs lépésnek az ellenére is emelkedett, hogy a szabálysértési értékhatár 20.000 

Ft-ról 50.000 Ft-ra emelkedett.     

A főcsoport bűncselekményeinek természetéből adódóan itt a legnagyobb a 

bűncselekmények számának ingadozása, azonban ez nem tekinthető relevánsnak. A 2009 és 

2012 közötti években szinuszgörbeszerű mozgást mutatott (4664-5056-4649-5141). 

Részesedése az országos átlaggal közel azonos (54,98%), a vizsgált városokhoz képest 

viszont magasnak tekinthető. Ennek részbeni oka a terület társadalmi és gazdasági viszonyaira 

vezethető vissza. Az országos átlag alatti jövedelem viszonyok nyilvánvalóan arra indukálnak 

bizonyos társadalmi rétegeket, hogy kisebb tárgyi súlyú, ám éves szinten nagy esetszámmal 

jelentkező vagyon elleni deliktumokat kövessenek el.    

A lopások száma 2009 és 2012 között 2498-ről 2735-re emelkedett, mely már statisztikailag 

és bűnügyi szempontból is releváns emelkedésnek számít (9%). A mérőszámok alapján 

megállapítható, hogy a lopás bűncselekmény dinamikája negatív irányba fordult, tendenciája 

állandósuló, növekvő trendet jelezve. Ennek ellenére a lopás bűncselekmény gyakorisági 

mutatója alapján a kapitányság 2011-ben az első (1037,34), 2012-ben pedig a második 

legalacsonyabb értéket produkálta (1141,38). Az emelkedés hátterében elsősorban a már több 

kapitányságnál is említett gazdasági válság indukálta „megélhetési bűnözés” növekedése áll. 

A növekedés üteme azonban a Nyíregyházi Rk.-nál kisebb volt, így a növekedés ellenére is 

meg tudta őrizni előkelő helyezését. A rendkívül kedvező gyakorisági mutató ellentmond a 

terület átlagon aluli gazdasági-fejlettségi viszonyainak. Ez nyilvánvaló, hogy a rendőri 

bűnmegelőző munka és a megnövelt közterületi jelenlét eredménye. A fenti kedvező trendek 

ellenére azonban szükségesnek tartom megemlíteni, hogy amíg országos szinten gyökeres 

életszínvonalbeli növekedés nem következik be, addig az elszegényedő, anyagi 



lehetőségeikben korlátozott személyek továbbra is potenciális elkövetőként vehetők 

számításba. Jelentősen növekedett a kerékpárlopások száma (222→370), nagy esetszámmal 

jelentkezik továbbá a mobiltelefon lopás (2012: 124), a színesfémlopás (122→147) és a 

zseblopás (2012: 129). Hasonló megállapítások tehetők a betöréses lopások kapcsán is. Az 

esetszámok az elmúlt két év során e bűncselekmény tekintetében még csökkentek is 

(775→723), a gyakorisági mutatók alapján pedig a harmadik legalacsonyabb értékek 

realizálódtak (301,73). A 2012-es év értékei alapján a nyíregyházi és a miskolci értékek 

között több mint két és félszeres differencia figyelhető meg (817,92-301,73). Gyökeresen 

szembemenve a gazdasági válság okozta krízishelyzettel, a rablások száma 2007 óta 

folyamatosan csökken (65→41), gyakorisági mutatója pedig a legalacsonyabb volt a vizsgált 

városok között (17,11). A miskolci mutató kevesebb, mint fele (45,24), a fővárosinak pedig 

közel 1/5-e a nyíregyházi gyakorisági mutató (83,10). A rablások kapcsán megállapítható, 

hogy a Nyíregyházi Rk. illetékességi területén is egyre több a fiatalkorú személy (Illés L., 

2013), a bűncselekmények elkövetői pedig rendszerint útonállás szerűen követik el tettüket, 

sokszor idős személyek vagy kortársaik sérelmére (kortárs rablás).     

Rendkívül kedvező a rongálás bűncselekmény lakosságszám arányos gyakorisági mutatója. 

2011-ben és 2012-ben is a legalacsonyabb volt a vizsgált városok között (2011: 117,01; 2012: 

73,45). 2011-12 vonatkozásában bűnügyi szempontból igen jelentős, 37,59%-os csökkenés 

figyelhető meg (282→176). A 2012-ben regisztrált 4 esetszámos emelkedés ellenére (15→19) 

rendkívül alacsony értékei vannak a gépjárműlopásnak. A sértettek főként külföldi 

állampolgárok voltak. 

Nagyvárosaink bűnelkövetői esetében évtizedek óta megfigyelhető, hogy a szenvedélybetegek 

az alkohol és a kábítószer (Nyíregyháza esetében főként az alkohol) megszerzéséhez 

szükséges anyagi javak előteremtése céljából, kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekményeket 

követnek el, így főként bolti lopásokat, zsebtolvajlásokat és gépjárműfeltöréseket (Jármi Gy.-

Tomay K., 2011).        

A közterületen elkövetett bűncselekmények terjedelme 2009 és 2011 között 

emelkedő tendenciát mutatott, maximumát a deliktum 2011-ben érte el (2203). 2012-re 6,0%-

os csökkenés következett be (2203→2071). Mindkét évben a Miskolci Rk. lakosságszám 

arányos értékei voltak a legalacsonyabbak, a Nyíregyházi Rk. értékei pedig a második 

legalacsonyabbak (2012: 864,28).  

A személy elleni erőszakos bűncselekmények esetében a vizsgált időszakban enyhe 

emelkedés figyelhető meg, számuk az ismert kriminálstatisztikai adatok alapján várhatóan 

1100 felett állandósul (2012: 1155). A korábbiakban ismertetett okok miatt a személy elleni 

erőszakos bűncselekmények száma országos átlagot meghaladóan magas. A vizsgált városok 

között pedig évek óta a legmagasabb gyakorisági mutató realizálódik (2012: 482,01).      

 

A bűnözés személyi oldala  

 

Az ismertté vált bűnelkövetők 

Az ismertté vált bűnelkövetők száma 2010 és 2012 között 3055 főről 2572 főre 

csökkent, a kitapintható tendencia több éve kedvező irányt mutat, állandósuló csökkenő 

trendet jelölve. A jelentős csökkenés ellenére is, a 2012-es év értékei alapján a harmadik 

legmagasabb gyakorisági érték a Nyíregyházi Rk.-on realizálódott (1058,85). A bűnelkövetők 



korcsoportok szerinti megoszlása alapján, a fiatalkorú bűnelkövetőknél a fentiekben említett 

kedvező trend nem figyelhető meg. Sőt, 2011-ben és 2012-ben is az előző két évtől eltérően, 

300 fölött volt a 14-17 év közötti bűnelkövetőek száma. 2012-ben a második legmagasabb a 

Nyíregyházi Rk.-on volt a fiatalkorú bűnelkövetők aránya (12,13%). A fiatalkorú 

bűnelkövetők emelkedő száma véleményem szerint szoros korrelációban van a gazdasági 

válság okozta általános elszegényedéssel. Ezt támasztja alá az a kriminológiai tény, hogy a 

fiatalkorúak a társadalmi és gazdasági változásokra előbb és érzékenyebben reagálnak, mint a 

felnőttek (Vígh J. 1998). Nagyvárosaink esetében – így Nyíregyháza esetében is – 

megállapítható, hogy a tizenéves fiatalok kriminalitásában egyre jelentősebb szerepet játszik 

az ún. pláza-jelenség: az iskolai órák után, hétvégén, tanítási szünetekben tömegesen jelennek 

meg a szórakoztató központokban. A plázák napjainkra csoportképző helyekké váltak, ahol 

számos fiatal válik bűnelkövetővé, illetve sértetté (BAZ Megyei RFK, 2007).  Megállapítható a 

kriminálstatisztikai adatok alapján, hogy a 2011-12-es évek vonatkozásában emelkedett a 

bűnismétlők és a visszaeső bűnelkövetők száma.  

 

Sértetti oldal  

 

 A Nyíregyházi Rendőrkapitányságon az elmúlt négy év adatait vizsgálva 

megállapítható, hogy szinuszgörbeszerű ingadozást mutat a sértettek száma. Maximumát a 

sértettek száma 2010-ben érte el (5368 fő), minimumértékét pedig 2009-ben (4721 fő). 2012-

re az előző évhez képest 1,4%-os emelkedés figyelhető meg (5051→5120). Sajnálatos 

tényként könyvelhető el, hogy a gyermekkorú sértettek aránya a vizsgált kapitányságon a 

legmagasabb. 2012-ben a 153 gyermekkorú sértett, 2,99%-át adta az ismertté vált 

sértetteknek. Ez az érték például a BRFK esetében több mint háromszoros értéknek számít 

(0,94%). A fiatalkorú sértettek aránya szintén jelentős, 2012-ben a második legmagasabb 

érték a Nyíregyházi Rk.-on realizálódott (6,58%). E két korcsoport esetében a sértetté válás 

gócpontjai elsősorban az iskola és környéke, illetve plázák és szórakozóhelyek közvetlen 

környezete. A 60 éven felüli sértettek arányának növekedése sajnos törvényszerű a lakosság 

elöregedése és az országosan jelentkező, időseket megkárosító sorozat jellegű cselekmények 

miatt. A kedvezőtlen demográfiai folyamat következében a jövőben mind nagyobb arányú 

lesz az időskorú sértettek aránya. 2009 óta 33,9%-kal növekedett a Nyíregyházi 

Rendőrkapitányságon is az időskorú sértettek aránya (646→865), ennek ellenére részesedésük 

az ismertté vált sértettekből az egyik legkedvezőbb (2012: 16,89 /2./). Ez nyilvánvalóan 

összefüggésbe hozható azzal a demográfiai ténnyel is, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

demográfiai mutatói országos szinten a legkedvezőbbek közé tartoznak.    

 

Nyomozati eredményesség 

 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozás eredményessége 2011-ben 41,33%, míg 2012-

ben 37,37% volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül ezzel az értékkel a 

rendőrkapitányság a nyomozás eredményesség alapján számított rangsor nyolcadik helyét 

foglalja el.  Ez a helyezés a bűncselekmények számát, struktúráját és a rendelkezésre álló 

erőket, eszközöket figyelembe véve reálisnak tekinthető (Illés L., 2013). 2012-ben 18 

magyarországi nagyvárost vizsgálva (a megyeszékhelyek Budapest nélkül), nyomozati 



eredményessége alapján a Nyíregyházi Rk. a hetedik legjobb eredményt érte el (lásd: 

Nyíregyházi Rk. 2012. évi évértékelő jelentése).  

  

 

2.5. Szeged közbiztonságáról 

 

Szeged Csongrád megye székhelye és a Dél-Alföldi Régió központja. A város 

népességszámát tekintve a negyedik legnépesebb hazai város, lakossága 170.052 fő (2012), 

mely a megye lakosságának több mint 50%-a. Szeged város területe 281,0 km², a Szegedi Rk 

illetékességi területe pedig 1253 km². A rendkívül kiterjedt illetékességi terület és a szerb 

határhoz való közelség speciális helyzetet teremt a bűnüldözésben és a bűnmegelőzésben 

egyaránt. A város az ország egyik legfontosabb turisztikai desztinációja, ami jelentős hatással 

van a dél-alföldi város bűncselekményi értékeinek alakulására. Szeged városa geopolitikai 

szempontból kiemelten fontos helyen fekszik, helyzeti energiái igen jelentősek; a város a 

régióban jelentős tér- és gazdaságszervező funkcióval rendelkezik. Külön növelte a város 

geostratégiai szerepét Magyarország és Románia EU csatlakozása, mivel belátható ideig 

Szerbia nem lesz EU tag, így a magyar-szerb államhatár az EU külső határává vált. A város 

fontos tranzit állomás a balkáni útvonalról érkezőknek, mely az EU és Balkán közötti 

kereskedelemben kiemelkedő helyet foglal el. 

A Szegedi Rendőrkapitányság illetékességi területe Szeged Megyei Jogú Városon kívül 20 

másik településre is kiterjed
15

, az illetékességi területtel megnövekedett lakónépesség 233.754 

fő. 

 

A Szegedi Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetének általános jellemzése. A 

bűncselekmények számának alakulása, dinamikája és tendenciája. 

 

Az ismertté vált bűncselekmények száma a 2009 és 2012 közötti időszakban 9125 és 

14.869 között ingadozott, a vizsgált évek deliktumainak számtani átlaga 12.330 db/év. 

Markáns, negatív előjelű változás figyelhető meg amennyiben a 2000-2008 közötti időszak 

értékeivel vetjük össze a krimnálstatisztikai adatokat (Mátyás Sz., 2011).  

A 2011-12-es évek esetében viszont 19,4%-os csökkenés következett be (14.869→11.986). A 

jelentős csökkenés hátterében elsősorban a szabálysértési értékhatár változása áll (Zélity L., 

2013). Az említett kilenc évben (2000-20008) élesen kirajzolódó trendről nem beszélhettünk, 

azonban a 4 év adatai (2009-2012) alapján a bűncselekmények számának tendenciája és 

dinamikája alapján már előre jelezhető a tartósan magasabb „aktaszám”. Ezt mutatják a 

kriminálstatisztikai adatok is: A négy évből háromban 10.000 db felett volt az ismertté vált 

bűncselekmények száma, a 2009-2011-es években pedig több mint 5000-rel nőtt a deliktumok 

száma (9125→14.869).  
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 Algyő, Ásotthalom, Bordány, Deszk, Domaszék, Dóc, Forráskút, Kübekháza, Mórahalom, Öttömös, 

Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Tiszasziget, Újszentiván, Üllés, Zákányszék, Zsombó 



A bűnözési fertőzöttség 

 

Az ENYÜBS szerinti kriminálstatisztikai adatokból számított gyakorisági mutató 

alapján megállapítható, hogy a 2011-12-es évek esetében regisztrált 19,26%-os bűnözési 

fertőzöttség csökkenés jelentősen javította a rendőrkapitányság pozícióját. 2011-ben 6315,18-

os értékkel a harmadik legmagasabb fertőzöttségi érték realizálódott a Szegedi Rk.-on. 2012-

ben viszont az 5099,36-os gyakorisági érték az ötödik legalacsonyabb gyakorisági mutatót 

eredményezte. A relatíve kedvező érték ellenére a 100.000 főre számított bűnözési 

fertőzöttség a Szegedi Rendőrkapitányságon meghaladta az országos gyakorisági átlagot. 

Csongrád megyei viszonylatban a városi kapitányság az 5099,35-os értékkel a megyei 

rangsorban a második helyen áll (2012).            

 

A bűncselekményi főcsoportok struktúrája 

 

Nagyvonalakban kijelenthető, hogy a Szegedi Rendőrkapitányság bűncselekményi 

struktúrája főbb vonalaiban megegyezik az országos struktúrával, azonban a helyi sajátságok 

megfigyelhetők rajta. 

A személy elleni bűncselekmények esetszámai relatíve kiegyenlítettnek tekinthetők, 

számuk 411 és 550 között ingadozott. Ez annak ellenére is kijelenthető, hogy az ENYÜBS 

adatai alapján évről évre kis volumenű növekedés volt regisztrálható. Ennek hátterében Zélity 

László kapitányságvezető véleménye szerint főként a kedvezőtlen társadalmi viszonyok, az 

elszegényedés és a tartós munkanélküliség okozta feszültség áll. A kedvezőtlen társadalmi 

folyamatok ellenére, 2012-re az előző évhez képest 18,2%-os csökkenés következett be, ami a 

testi sértések számának mérséklődésével hozható összefüggésbe. Részesedés tekintetében 

(2012: 3,75%) az alacsony részesedésű településekhez sorolható, az országos átlagtól való 

eltérés közel 2%. A főcsoport alacsony részesedése megmutatkozik a legkisebb esetszámmal 

jelentkező, de a legnagyobb médiafigyelmet kapó emberölés bűntett gyakorisági mutatójában 

is. A 100.000 főre számított mutató 0,43, amely a miskolci érékkel gyakorlatilag megegyező 

és a legkedvezőbb. 2012-ben a Szegedi Rk. illetékességi területén 1 fő vált gyilkosság 

áldozatává, akárcsak 2010-ben és 2011-ben. A testi sértés esetében 2012-ben közel 16%-os 

csökkenés következett be (265→223), a bűncselekmény gyakorisága 2012-ben a Szegedi Rk.-

on volt a legkisebb (94,87). Az objektivitáshoz azonban hozzátartozik, hogy a 2011-es év 

gyakorisági mutatói alapján három város is alacsonyabb értéket mutatott, mint a Szegedi Rk, 

bár a városok közötti differencia a statisztikai érzékelhetőség határán található.  

A kriminálstatisztikai adatok összegzését követően megállapítható, hogy a közlekedési 

bűncselekmények esetében három éve tartó csökkenés figyelhető meg (306→260). A 

15,04%-os csökkenés alapján elhamarkodott dolog lenne még határozott trendről beszélni, de 

mindenképp pozitív tényként tekinthetünk rá, mivel a főcsoport bűncselekményeinek 

tendenciája kedvező irányba indult el, ezzel állandósuló csökkenő trendet jelezve. A 

csökkenés hátterében a közlekedés biztonságára rendkívül pozitív hatást gyakorló, 2011-ben 

átadott két új autópálya szakasz áll (M43-as autópálya).  



A személyi sérüléssel illetve a halállal végződő közlekedési balesetek mindegyikénél 

csökkenés következett be 2012-re.
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 A személyi sérüléssel járó balesetek többsége a délelőtti 

órákban 7-12 óra között (131), valamint a délutáni órákban 12 óra és 18 óra közötti 

időszakban (128) következett be (Zélity L., 2013). A főcsoport részesedése (2012: 2,17%), 

Székesfehérvár és Budapest értékei után a legalacsonyabbak, az országos értéknél pedig 

0,6%-kal kedvezőbb.
17

 2012-ben 9,7%-kal csökkent a közúti jármű ittas vezetése is 

(177→160).         

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 

főcsoportja az országos trendhez igazodva a legkisebb esetszámmal és részesedéssel 

jelentkezik. 2012-ben az előző évhez képest 30,9%-os csökkenés (214→148) következett be, 

részesedése a főcsoportnak 1,23%. Az országos átlaghoz viszonyítva egy tized százalékos 

differencia figyelhető meg (1,34%), a vizsgált városokkal összevetve pedig mindössze néhány 

tized százalékos eltérés tapasztalható. Az elmúlt évek ügyforgalmi adataival összevetve, 

relatíve jelentős esetszámmal jelentkezik a főcsoporton belül a tartás elmulasztása, a 

kiskorú veszélyeztetése (60) és a szemérem elleni erőszak bűncselekmény (15). A kiskorú 

veszélyeztetése bűncselekmény kapcsán jelentős látenciával számolhatunk. A deliktum 

növekedése hátterében az iskolai hiányzásokat megelőzni szándékozó jogszabályi 

módosítások állnak (lásd: Nyíregyháza). Számos, elsősorban halmozottan hátrányos helyzetű 

fiatalokat tanító pedagógus azonban úgy nyilatkozott az elmúlt időszakban, hogy tartva a 

szülők általi retorzióktól, nem meri dokumentálni az iskolai hiányzásokat, mely elsődlegesen 

a családi pótlék megvonásához vezet - a szülő pedig megvalósítja a kiskorú veszélyeztetése 

bűncselekményét.  

Az erőszakos közösülés bűntette 2012-ben két esetszámmal a második legkedvezőbb 

gyakorisági mutatót eredményezte. Egy év értékei azonban félrevezetőek. Amennyiben a 

2009 és 2011 közötti időszakot vizsgáljuk, úgy megfigyelhető, hogy mindegyik évben hat-hat 

bűncselekményt követtek el, amely alapján már a magas gyakoriságú bűncselekmények közé 

sorolható a városi kapitányság.            

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 

bűncselekmények főcsoportba sorolt deliktumok száma 2009 és 2012 között a kétszeresére 

emelkedett (417→831). Az évenkénti határozott emelkedés kapcsán kijelenthetjük, hogy 

egyre jobban kirajzolódó trendről beszélhetünk, ami azonban remélhetőleg nem válik 

tendenciaszerűvé. A főcsoport részesedése 6,93% volt. A többi várossal illetve az országos 

adatokkal történő összehasonlítás során megállapítható, hogy a főcsoport részesedése 

többszöröse a vizsgált városokénál, illetve az országos átlagnál. Egyedül a Miskolci Rk.-nál 

figyelhető ekkora mértékű növekedés. 

A közrend elleni bűncselekmények értékeiben a 2009-2010-es években volt egy 

jelentős, 136,64%-os emelkedés (1905→4508). Ekkor 4000 fölé emelkedett a 

bűncselekmények száma, amely ettől fogva relatíve kis ingadozást mutat a bázis év értékéhez 

képest. A drasztikus emelkedés hátterében nem a jogszabályi változás, hanem a bűnügyi-

                                                           
16

 Könnyű sérüléses: 234→197, súlyos sérüléses: 151→141, halálos kimenetelű: 12→11.  
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 A 2000-2008 évek közötti időszakkal kapcsolatban az alábbiak kerültek megállapításra: „A közlekedési 

bűncselekmények az országos gyakorisági értékekhez képest (213,41) kifejezetten kedvező képet mutatnak; a 

szegedi (139,76) és a győri (165,59) mutatók 34,51%-kal, illetve 22,41%-kal alacsonyabbak…” (Mátyás Sz., 

2011) 



operatív helyzet ilyen volumenű romlása áll.
18

 Részesedése a főcsoportnak 36,51% (2012), 

amelynél egyedül a Kecskeméti Rk. értékei magasabbak, ahol 2012-ben kétszeres növekedés 

következett be. Az országos átlaghoz képest 8%-kal magasabb a Szegedi Rk.-on a főcsoport 

részesedése.   

Az ismertté vált garázdaságok számában 2009 óta monoton növekedés figyelhető meg, 

értéke 248-ról 344-re emelkedett. A 2011-12-es évek esetében a növekedés 5,84%-os volt 

(325→344). A növekedés hátterében ugyanazon okok és körülmények állnak, mint a személy 

elleni deliktumok emelkedésénél. Ez elsősorban a fiatal- és fiatal felnőtt személyek egyre 

agresszívabbá váló magatartására és az alkoholfogyasztásra vezethető vissza (Zélity L., 2013). 

A bűncselekmény által a leginkább érintett 3-4 város közé sorolható a szegedi kapitányság 

(2012: 146,35).  

    A gazdasági bűncselekmények főcsoportja 1019 db-os esetszámmal 8,5%-os 

részesedést ért el. Az esetszámok tekintetében három éve tartó csökkenés figyelhető meg 

(1488→1019), 2011 és 2012 között 8,8%-kal csökkent az ismertté vált gazdasági 

bűncselekmények száma. Ennek ellenére a vizsgált városok között a legmagasabb részesedés 

a Szegedi Rendőrkapitányságnál realizálódott.
19

 Az országos átlagtól való elhajlás több mint 

3%. Egy 2008-ban készült KSH tanulmány az e kategóriába tartozó bűncselekmények 

kapcsán megjegyzi, hogy legmagasabb arányukat az Észak-Alföldi Régióban érik el (Szalainé 

H. A., 2008). Ez mára jelentősen változott, bár nyilvánvaló, hogy az említett régióban 

továbbra is meghatározó bűncselekmény az adócsalás és a jövedékkel visszaélés. A vizsgált 

városok közül azonban Nyíregyháza és Debrecen közel sem sorolhatók a főcsoport 

bűncselekményei által érintett települések közé. Szeged esetében a magas részesedés főként a 

„fehér galléros bűnözés” kategóriájába tartozó deliktumok átlagon felüli értékének 

köszönhető.    

Mindenképp óvatosságra adhat okot az átlag feletti gyakoriság, mivel számos kriminológus 

figyelmeztetett arra, hogy a „jövő bűnözése” a szervezett gazdasági bűnözés, mely a 

hagyományos bűnözésnél nagyobb kockázati potenciállal rendelkezik a társadalom számára 

(Barabás T. –Irk F. 2002). 

A pénzhamisítás bűntett erőteljesen jelentkezik az rk. illetékességi területén, 2011-ben és 

2012-ben 58 illetve 78 pénzhamisításos ügy került elrendelésre (34%-os emelkedés). E 

tekintetben mindkét évben a második legérintettebb kapitányság a szegedi volt (2012: 

33,18).
20

 Szintén jelentős emelkedés következett be, az amúgy is nagy esetszámmal 

jelentkező készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés bűncselekmény esetében, ahol 

7,67%-os emelkedés volt (534→575). A vég- és felszámolási eljárások számának országos 

szintű növekedésének következménye, hogy ezzel összefüggésben erőteljesen növekedett a 

vagyon elleni főcsoportba tartozó csalások és sikkasztások száma is.     
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 ”… ebben az évben követték el e bűncselekmény kategóriában a legtöbb bűncselekményt.” (Zélity L., 2013) 
19

 A 2000-2008. évek közötti időszak kapcsán már megállapítást nyert, hogy: „A főcsoport gyakorisági mutatója 

a Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged és Győr közül a legmagasabb Szegeden volt (297,79), ahol a gazdasági 

deliktumok mintegy kétszeres értékkel jelentkeztek.” (Mátyás Sz., 2011) 
20

 A 2000-2008. évek kapcsán az alábbiak kerültek megállapításra: „A leginkább figyelemre méltó a szegedi 

71,1-es gyakorisági mutató, amely az országos átlag és a győri érték több mint háromszorosa. Az átlagon felüli 

szegedi érték nem egy kiugró év esetszámainak következménye, hanem elsősorban a 2005-2008-as évek sokszor 

200 feletti bűncselekményi értékeinek eredménye.” (Mátyás Sz., 2011) 



A vagyon elleni bűncselekmények 2012-ben négyéves minimumértéküket elérve 

(4872 db), mindössze 40,65%-kal részesedtek az ismertté vált bűncselekményekből, amely a 

legalacsonyabb volt hazánk vizsgált nagyvárosai között. A részesedés az országos átlagtól 

15%-kal tért el. A szignifikáns részesedésbeli csökkenés a 2011-12-es években bekövetkezett 

esetszám csökkenés következménye, amikor is 7775-ről 4872-re csökkent a vagyon elleni 

bűncselekmények száma (37,34%). A jelentős csökkenést főként a szabálysértési értékhatár 

változása okozta, illetve nagy „B” lap számú ügy nem került elrendelésre. Az elrendelt ügyek 

többsége továbbra is a kisebb értékre elkövetett tömeg ügyek teszik ki (készpénz, telefon, 

kerékpár, szórakozóhelyi lopás stb.). Oksági tényezőként elsősorban az óvatosság, a 

szükséges vagyonvédelem hiánya illetve a környezet közömbössége jelölhető meg (Zélity L., 

2013).        

Rendkívül pozitív eredményként értékelhető, hogy a 2008-ban kirobbant gazdasági válság 

ellenére 2010 óta folyamatosan csökken a lopás bűncselekmény száma (3213→2898), így a 

vizsgált időszak utolsó évére a harmadik legalacsonyabb gyakorisági mutató realizálódott 

(1232,93). A betöréses lopások számában viszont 2009 óta emelkedés figyelhető meg 

(437→704), ennek ellenére 2011-ben és 2012-ben is a második legalacsonyabb volt a 

lakosságszám arányosan számított mutató (2012: 299,51). E kedvező érték elsősorban annak 

köszönhető, hogy országos szinten a legtöbb kapitányság esetében szintén növekedés volt a 

betöréses lopások terén. A deliktum növekedésének hátterében részben az áll, hogy 

megjelentek a kapitányság illetékességi területén az ún. utazó bűnözők, akik csak a 

bűncselekmény elkövetésének idején tartózkodnak a városban, ezért felderítésük 

meglehetősen nehéz (Zélity L., 2013). A szubjektív biztonságérzetet jelentősen rontó 

zseblopások (158→220) és kerékpárlopások (470→597) száma is érezhetően emelkedett a 

2011-es évhez képest. Meredeken emelkedik viszont a rablások száma. 2009-től kezdődően a 

deliktum száma 54-ről 84-re növekedett. A 2011-es év értékéhez képest 23,5%-os emelkedés 

következett be (68→84). A 2011-es év értékével még a közepesen, a 2012-es év értékével 

viszont már az erősen fertőzött városok közé sorolható a Tisza-parti város (2012: 35,74). 

2012-ben Miskolc illetve a főváros értékei voltak csak magasabbak a szegedi értéknél. A 

rablásoknál egy strukturális változás következett be az elmúlt évekhez képest, egyre 

gyakoribbak az útonállásszerű, főként idősek sérelmére elkövetett táska- és ékszerkitépések. 

Az elkövetés egyre agresszívabbá válik, az elkövetők pedig mind fiatalabbak (ua.). (ez a 

sajnálatos tendencia gyakorlatilag nagyvárosaink mindegyikében megfigyelhető) A 

rongálások számában évek óta tartó csökkenés regisztrálható, azonban ennek ellenére a 2012-

es 129,76-os gyakorisági értékkel még mindig a harmadik legérintettebb város Szeged volt. A 

rongálásnál feltétlenül említést érdemel a graffiti jellegű rongálás, amellyel országos szinten 

évente milliárdos károkat okoznak az elkövetők. Ez a jelenség elsősorban a nagyvárosok 

belvárosi és lakótelepi részeire jellemző. A graffitisek által okozott kár nagyságát érzékelteti, 

hogy egyedül Szeged belvárosát 2008-as árakon számolva kb. 1,5-2 milliárd forintba kerülne 

megtisztítani a falfirkáktól (http://www.delmagyar.hu).  

 Számos, a lakosság szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló bűncselekmény 

terén rendkívül kedvező a Szegedi Rendőrkapitányság helyzete. A közterületen elkövetett 

bűncselekmények lakosságszám arányosan számított értékei alapján azonban már csak a 

„középmezőny” alján foglal helyet a város (2012: 937,25). Kedvezőnek tekinthető viszont, 

hogy 2012-re az előző év értékéhez képest 9,16%-os csökkenés következett be (2425→2203). 

http://www.delmagyar.hu/


Az ügyforgalmi statisztika adatai alapján a Szegedi Rendőrkapitányságon az ismertté vált 

bűncselekmények 18,37%-át követték el közterületen.                           

A személy elleni erőszakos bűncselekmények száma a 2009-es 595 db 

bűncselekményi értékről 2011-re 855-re emelkedett. 2012-re viszont 4,4%-os csökkenés 

realizálódott (855→818); gyakoriság alapján a közepesen fertőzött kapitányságok közé 

sorolható a Szegedi Rk. (348,01).    

 

A 2012-es kapitányi évértékelő jelentésből megállapítható, hogy évek óta növekvő 

tendenciát mutató bűncselekményfajták a garázdaság, betöréses lopás és a rablás. Ezek 

számában várhatóan a következő években sem következik be jelentős csökkenés, mivel ezen 

bűncselekmények növekedésének hátterében olyan társadalmi problémák húzódnak meg, 

melyek kezelése hosszú időt vesz igénybe. Az ismertté vált bűncselekmények strukturális 

változása szintén nem valószínűsíthető, a jelenlegi bűnügyi trendek fognak dominálni a 

közeljövőben. 

 

A bűnözés személyi oldala  

 

Az ismertté vált bűnelkövetők 

 

Az ismertté vált bűnelkövetők száma 2012-re megközelítette a 2009-es év értékeit, 

amikor 2171 bűnelkövetőt regisztráltak. A bűnelkövetők száma 2011-ben kulminált, majd az 

ezt követő évben 15,39%-os csökkenés realizálódott (2593→2194). Gyakoriság alapján 

vizsgálva a bűnelkövetőket, a Szegedi Rendőrkapitányságot a negyedik legalacsonyabb érték 

jellemezte (2012: 937,39). A terheltek korspecifikus vizsgálata alapján szélsőségektől 

mentesnek tekinthető a fiatalkorú bűnelkövetők száma. A vizsgált négy esztendő értékeit 

alapul véve valószínűsíthető, hogy éves szinten 200 felett marad a 14-17 év közötti 

bűnelkövetők száma. Részesedésük az ismertté vált bűnelkövetőkből 10,3% (2012), amely az 

ötödik legalacsonyabb érték.  

A fiatalkorú bűnelkövetők visszaszorításának céljából Szegeden több olyan 

bűnmegelőzési program is indult, mellyel igen jelentős eredményeket értek el. Ezek 

elsősorban a közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására irányultak és az ifjúság 

hasznos szabadidő-eltöltését biztosította, illetve a Biztonságos Élet – Tér projekt keretében 

graffitivel szennyezett falakat tisztítottak meg a Makkosháza és Rókusváros városrészeken. A 

programban szereplő - leginkább érintett városrészeken - legális falakat („legál fal”) is átadtak 

a fiatalok számára (Jármi Gy.-Tomay K., 2011).       

Az ismertté vált bűnelkövetők kapcsán említést érdemel az a releváns tény, hogy az 

elmúlt évek során a Szegedi Rendőrkapitányság bűnelkövetői vonzáskörzete megnövekedett, 

és egyre jelentősebb az utazó bűnözők jelenléte. 2012-ben Debrecen, Budapest, Makó és 

Székesfehérvár területéről is érkeztek bűnelkövetői csoportok, akik kizárólag bűncselekmény 

elkövetése céljából tettek „látogatást” a csongrádi megyeszékhelyen. Sőt, román elkövetői 

körök is megjelentek a városban (Zélity L., 2013).            

A Szegeden ismertté vált bűnelkövetők kapcsán megemlítendő a külföldi 

bűnelkövetők relatíve magas aránya, amely elsősorban a határmentiséggel hozható 

összefüggésbe – ez egyértelműen látszik a bűnelkövetők nemzetiségi összetételéből is. A volt 



országos rendőrfőkapitány, Salgó László már 1995-ben jelezte, hogy az európai politikai 

folyamatoknak és a háborús helyzetnek köszönhetően a városban megjelent a szervezett és az 

etnikai jellegű bűnözés (Salgó L., 1995), amire egy 1998-as tanulmány szintén felhívta a 

figyelmet, miszerint a város határmentiségéből adódóan folyamatosan növekszik a 

nemzetközi bűnözés, az elkövetői körben pedig egyre inkább tapasztalható a külföldiek 

jelenléte (Tóth L., 1998).  

 

Sértetti oldal  

 

 Az ismertté vált sértettek számában közel 30%-os csökkenés következett be a 2012-

ben-ben (8009→5724), azonban ez a jelentős csökkenés nem a bűnügyi-operatív helyzet 

javulásának a következménye, hanem a 2011-es év extrémuma volt. Ezt mutatja, hogy a 

lecsökkent sértetti érték közel azonos a 2010-es év értékével. A gyermekkorú sértettek aránya 

az ismertté vált sértettekből 2,32% volt, ami magasabb, mint a vizsgált kapitányságok 

többségének mutatója. A fiatalkorú sértettek esetén már közepesnek tekinthető a kapitányság 

részesedése (3,62%), azonban e korosztály tekintetében a szegedi kapitányságvezető 

véleménye szerint jelentős lehet a látencia. Azon bűncselekmények tekintélyes hányadánál, 

ahol a fiatalok egymás sérelmére követnek el jogsértést, a korcsoport életkori sajátosságai 

miatt, nem jut a hatóság tudomására a bűncselekmény (pl. kollégiumi lopások, szórakozóhelyi 

lopások stb.). A 60 év feletti, időskorú sértettek száma a 2010-2012 közötti időszakban 1000 

fő felett állandósult, sérelmükre főként vagyon elleni deliktumokat követnek el (pl. lopás, 

rablás, csalás). 2012-re közel 100 fővel kevesebb volt a 60 év feletti sértettek száma, amely 

17,71%-os részesedést eredményezett az ismertté vált sértettekből, ami a negyedik 

legalacsonyabb érték volt a vizsgált városok között. 

Pozitív tényként könyvelhetjük el, hogy „2012. évben a sértettek alkoholos és kábítószeres 

befolyásoltságának statisztikai adatai alapján is csökkenés mutatható ki. A sértettek alkoholos 

befolyásoltsága 230-ról 206-ra, kábítószeres befolyásoltsága 16-ról 11-re csökkent a vizsgált 

időszakban.” (Zélity L., 2013) 

 

Nyomozati eredményesség 

 

A Szegedi Rendőrkapitányság nyomozati eredményessége az elmúlt öt év 

viszonylatában a legalacsonyabb volt (27,71%). A nyomozati eredményességi mutató a 2008-

as év 53,50%-áról 2012-re 27,71%-ra csökkent. A negatív trendben a 2011-es év 44,59%-os 

eredménye értékelhető pozitívként. A jelentős csökkenés hátterében elsősorban a más 

kapitányságok esetében is megfogalmazott problémák állnak, így többek a jogszabályi 

változások, illetve a rendőri állomány alacsony átlagéletkora és a kevés munkatapasztalata áll. 

A 2011-es és 2012-es évek esetében pedig a szignifikáns csökkenés mögött az áll, hogy 

eredményes, nagy „B” lap számú sorozatügyek nem kerültek felderítésre.        

 

 

 

 

 



2.6.  Pécs közbiztonságáról 

 

Pécs az ország délnyugati részén fekszik a horvát határtól néhány tíz kilométer 

távolságra. A város északi része a Mecsek felé képez átmenetet, a déli része pedig sík. A 

város az ország ötödik legnépesebb települése (156.801 fő /2012/), mely nemcsak Baranya 

megye, hanem a Dél-Dunántúli Régió központja is. Népessége 1989-ben kulminált, amikor 

183.082 fő lakta a várost. Területe 162,77 km², a népsűrűség pedig 963,32 fő/km². A városban 

a regisztrált munkanélküliek aránya kedvezőbb, mint az országos átlag (2013: 8,68%), 

azonban több régióközpontokhoz hasonlítva is néhány százalékponttal magasabb a regisztrált 

mutató. Pécs geopolitikai és hadászati szempontból kiemelten fontos nemcsak a magyar, 

hanem az Észak-Atlanti Szövetség részére is, melyet a Tubesre tervezett NATO-radar körül 

kialakult anomália is fémjelez. Fekvéséből adódó helyzeti energiái továbbra is jelentősek, bár 

Horvátország az EU-hoz történő csatlakozásával jelentősége némiképp csökkent. Pécs városa 

- Szegedhez hasonlóan - a Balkán és Magyarország között fontos összekötőkapocs és 

tranzitállomás. A település az országos és a megyei jelentőségű utak gyűjtőpontja; ezen 

primer közlekedési útvonalak a város legjelentősebb térszerkezeti tengelyei. A turizmus 

szempontjából Pécs egyedülálló potenciállal rendelkezik, így a város hazánk egyik 

legjelentősebb turisztikai desztinációja.  

A Pécsi Rendőrkapitányság illetékességi területe Pécsre, illetve harmincegy olyan 

településre terjed ki, ahol nincs önálló kapitányság.
21

 A Pécsi Rendőrkapitányság illetékességi 

területe 515 km², lakosságának száma pedig 182.774 fő (Baranya megye népességének 46%-

a). Az ismertté vált bűncselekmények több mint 50%-a a Pécsi Rendőrkapitányság 

illetékességi területén válik ismertté (2012: 54,5%).  

 

A Pécsi Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetének általános jellemzése. A 

bűncselekmények számának alakulása, dinamikája és tendenciája. 

 

A kriminálstatisztikai adatok elemzését követően megállapítható, hogy a vizsgált 

kapitányságok között a leginkább kiegyenlített bűncselekményi értékek a Pécsi 

Rendőrkapitányságot jellemzik. Természetesen kisebb ingadozások megfigyelhetők, azonban 

ezek korántsem olyan magas értékek, hogy tisztított bűncselekményi értékkel kelljen 

számolni. 2009 és 2012 között 7018 és 8798 között ingadozott a bűncselekmények száma, a 

vizsgált évek számtani átlaga 8128 db/év. Utóbbi érték kifejezetten kedvezőnek tekinthető, 

amennyiben a 2000-2008-as évek bűncselekményi értékeinek számtani átlagával vetjük össze, 

amikor is 9453 db/év bűncselekmény realizálódott.
22

 2009 és 2011 között 25,36%-kal 

emelkedett az ismertté vált bűncselekmények száma (7018→8798), amely véleményem 

szerint összefüggésbe hozható a gazdasági válság indukálta relatíve magas munkanélküliségi 

rátával. 2012-ben az előző év értékeihez viszonyítva viszont már nominálisan csökkenés 
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 Abaliget, Aranyosgadány, Bakonya, Berkesd, Birján, Bogád, Cserkút, Ellend, Görcsöny, Gyód, Husztót, 

Keszü, Kovácsszénája, Kozármisleny, Kökény, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lothárd, Magyarsarlós, 

Nagykozár, Orfű, Ócsárd, Pellérd, Pereked, Pécsudvard, Pogány, Regenye, Romonya, Szemely, Szilágy, Szőke 
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 A 200-2008 közötti időszakban, amennyiben a Debreceni Rk. esetében tisztított bűncselekményi értékkel 

számolunk, úgy a régióközpontok közül Pécsett követték el a lakosság számarányhoz képest a legtöbb 

bűncselekményt, 5192,18-ot, mely az országos értéktől 24%-kal magasabb (Mátyás Sz., 2011). 



következett be (2,5%) (8798→8577). A csökkenés különösen a jogszabályváltozásokkal járó 

és az értékelt időszakban továbbra is fennálló statisztika torzító körülményeinek tükrében 

értékelhető pozitívnak (Korontos Z., 2013).   

 

A bűnözési fertőzöttség 

 

A kiegyenlített bűncselekményi értékeknek köszönhetően a bűnözési gyakoriság 

tekintetében nincs jelentős eltérés az egyes évek értékei között. 2011-2012 vonatkozásában 

jelentősnek tekinthető csökkenés következett be (4786,62→4687,14). A 2012-es év értékével 

a Pécsi Rendőrkapitányság a harmadik legalacsonyabb gyakorisági mutatót érte el, a 2011-es 

év értékei alapján pedig a negyedik volt a városok közötti rangsorban. Az országos értékkel 

összevetve a megyeszékhely lakosságszám arányos mutatóját megállapítható, hogy közel 

azonosak.        

 

A bűncselekményi főcsoportok struktúrája 

 

Az ismertté vált bűncselekmények strukturális elemzését követően megállapítható, 

hogy a személy elleni bűncselekmények főcsoportjának 2012. évi részesedése 6,98% volt. A 

bűnözés szerkezete stabilnak mondható, a vizsgált időszakban jelentős átstrukturálódás nem 

volt megfigyelhető. A főcsoport esetszámai relatíve kismértékű, szinuszgörbeszerű ingadozást 

mutatnak. A személy elleni bűncselekmények részesedése rendkívül magas, mindössze a 

Nyíregyházi Rk. értékei magasabbak. 2012-ben az előző év értékéhez képest 27,18%-os 

emelkedés következett be (471→599). A bűnügyi helyzet pusztán számadatok tükrében 

történő értékelése nem mutatna reális képet, ezért a statisztikai elemzést megszakítva, 

szükségesnek tűnik egy rövid kitérő: Az emelkedés hátterében Pécs esetében sem a bűnügyi-

operatív helyzet romlása áll, hanem az ok „az állampolgárok toleranciaküszöbének 

csökkenésében, valamint túlzott önérzetének növekedésében keresendő, mivel számos olyan 

esetben került sor rendőri segítségkérésre, amely konstruktív kommunikációval – közhatalmi 

beavatkozás nélkül is – megoldható lett volna.” (Korontos Z., 2013)  

A befejezett emberölés bűntett terén az érintett kapitányságok közé sorolható a Pécsi Rk. A 

baranyai megyeszékhelyen a vizsgált négy év számtani átlaga alapján 6 fő/év vált gyilkosság 

áldozatává, ami kifejezetten magas értéknek számít. Gyakoriság alapján az életellenes 

deliktum által 2011-ben és 2012-ben is a negyedik legérintettebb volt a Pécsi 

Rendőrkapitányság (2012: 2,19). A testi sértések esetszámai kiegyenlítettnek tűnnek, 

nincsenek jelentős eltérések az egyes évek estszámai között (2012: 252). A lakosságszám 

arányos gyakorisági mutató alapján 2011-ben és 2012-ben is a negyedik legmagasabb 

gyakoriság realizálódott (2012: 137,71).  

A közlekedési bűncselekmények esetszámainál négy éve tartó csökkenés figyelhető 

meg, 2009 óta több mint 50%-kal, 447-ről 221-re csökkent az ismertté vált közlekedési 

deliktumok száma. A jelentős csökkenés ellenére is, a vizsgált városok között a Pécsi Rk.-on a 

negyedik legmagasabb volt a főcsoport részesedése (2,58%), ami az országos értéknél 0,2%-

kal kedvezőbb. Jelenősen csökkent 2012-re az ittas vezetők száma (142→100). Több mint 

egy évtizede folyamatosan csökken a személyi sérüléses balesetek száma. Ez számos okra 

vezethető vissza, így többek között a folyamatos közterületi jelenlétre, az elmúlt évek 



forgalomszervezési és csomópont átépítési programjára, illetve az üzemanyagárak 

emelkedésére (→forgalomcsökkenés) (Korontos Z., 2013). 2012-ben az előző évhez képest 

csökkent a személyi sérüléses balesetek száma (242→237), a könnyű sérüléses balestek 

száma (173→163), a sérülés nélküli balesetek száma (1104→887). Emelkedett viszont a 

halálos közlekedési balesetek száma (7→12), a súlyos személyi sérüléses balesetek száma 

pedig stagnált (62). 

A közlekedési balesetek okát a pécsi kapitányságvezető részben abban látja, hogy Pécs város 

úthálózata elhasználódott, jellemzőek az úthibák, kátyúk, a javítások során pedig a 

munkálatok lassítják a forgalmat. A város áteresztőképessége elérte maximumát, ami a reggeli 

és a délutáni órákban csúcsforgalmat eredményez (Korontos Z., 2013). 

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 

főcsoportja esetében szintén négy éve tartó csökkenés regisztrálható (131→98). Bár az 

esetszámok csökkenése nem volt annyira látványos, mint a közlekedési főcsoport esetén, 

ennek ellenére bűnügyi szempontból releváns csökkenés következett be (a 2011-12-es évek 

vonatkozásában 7,1%-os). Az 1,14%-os főcsoporti részesedéssel a középmezőnyben foglal 

helyet a Pécsi Rendőrkapitányság. Az országos értékektől 0,2%-kal kedvezőbbek a 

megyeszékhelyi kapitányság adatai. Az erőszakos közösülés esetszámai a 2010-es és 2012-es 

év értékei alapján szintén átlagon felüli részesedést mutatnak (2012: 5 bcs., 2,73-os gyak. 

mutató), azonban a 2009-es és a 2011-es év egy esetszámos értékei már országos átlag alatti 

gyakorisági mutatót eredményeznek. A vizsgált négy év összesített bűncselekményei alapján 

az erőszakos közösülés számtani átlaga 3 fő/év. 

Az összesített kriminálstatisztikai mérőszámok alapján nem tekinthetünk úgy a Pécsi 

Rendőrkapitányság értékeire, hogy azok az országos/nagyvárosi átlagot jelentősen 

meghaladnák. Ennek ellenére a 2013-as év két sajnálatos eseménye (a rendőrségi 

pszichológusnő meggyilkolása és a pécsi polgármester lányának megerőszakolása) 

következtében, a média manipulatív hatása miatt, Pécs „bűnös várossá” vált. Számos 

szociológiai felmérés bizonyította már, hogy a média bűnügyi híradásaival gyakorlatilag 

félelemben tartja az embereket. Több mint károsnak tekinthető tehát a média ilyen irányú 

tevékenysége, mivel a rendőrségről alkotott kép elsősorban a média által közvetített 

információk alapján áll össze, s nem a személyes tapasztalatok alapján (Sutka S. 2003). 

Amennyiben tehát a média által közvetített kép negatív a rendőri szervről, akkor az 

állampolgárok rendőrségbe vetett hite könnyen megrendülhet, a szubjektív biztonságérzetük 

pedig jelentősen csökkenhet. 

A főcsoporton belül jelentősen csökkent - felére esett vissza - a kiskorú veszélyeztetése 

(38→18), a megrontás (2→1), - közel harmadával csökkent - a tartás elmulasztása 

(40→31) valamint a szeméremsértések (13→8) elkövetése miatt indított eljárások száma 

(Korontos Z., 2013). Rendőrszakmai szempontból örvendetes tényként kezelendő a kiskorú 

veszélyeztetése bűncselekmény esetszámainak csökkenése, azonban álláspontom szerint ez 

csak igen óvatos következtetések levonására alkalmas. Amennyiben csak a vizsgált 

nagyvárosaink ENYÜBS adatait vesszük figyelembe, úgy a városok zömében 2012-ben 

jelentős emelkedés realizálódott az előző év értékeihez képest. Annak tudatában, hogy Pécsett 

és Baranya megyében egyaránt igen jelentős az általánosan elfogadott normáktól eltérő, 

szegregálódott emberek aránya, álláspontom szerint fenntartással kell kezelni a rendelkezésre 

álló bűnügyi statisztikai adatokat.          



Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 

bűncselekmények főcsoportjának bűncselekményei – az országos trendhez igazodva – kis 

esetszámmal és kis részesedéssel jelentkeznek. 2012-ben 118 db-os esetszámmal 1,38%-kal 

részesedett a főcsoport. Részesedés tekintetében a kevésbé érintett városok közé tartozik a 

Pécsi Rk. (2012: 1,38%). 

 A közrend elleni bűncselekmények főcsoportjának esetszámainál – akárcsak a 

legtöbb vizsgált kapitányság esetében – igen szignifikáns emelkedést lehet regisztrálni. A 

2009-es év 1319 db-os bűncselekményi értéke 2011-12-re megközelítette a 2700-at. Az 

emelkedés hátterében a korábban megfogalmazott okok állnak, így többek között a statisztikai 

lapok kitöltésének eltérő értelmezése okozta anomália, amely számos kapitányság esetében az 

elmúlt néhány évben igen jelentős esetszám emelkedést okozott. Tehát Pécs esetében sem a 

bűnügyi-operatív helyzet romlása okozta az „aktaszámok” emelkedését. A főcsoport 

részesedése viszonylag magasnak tekinthető (2012: 31,07%), ami az országos átlagnál 3,0%-

kal volt magasabb. 2012-ben az előző év értékeihez képest 1,15%-os csökkenés következett 

be (2696→2665).  

A főcsoport egyik legtöbb rendőri intézkedését igénylő bűncselekménye a garázdaság. 

Esetszámai 2009 óta folyamatos emelkedést mutatnak, 2009 óta 89,23%-os növekedés 

regisztrálható (130→246). A bűncselekmény gyakorisága alapján átlagosnak tekinthető a 

Pécsi Rk. érintettsége (2012: 134,43).    

A gazdasági bűncselekmények száma a 2011-es évhez képest közel 30%-kal csökkent 

(837→590), a főcsoport részesedése alapján pedig a közepesen fertőzött városok közé 

sorolható a Pécsi Rendőrkapitányság (2012: 6,88%). Az országos részesedésbeli értékektől 

való negatív elhajlás 1,5%.     

A pénzhamisítás bűncselekményt természeténél fogva jelentős esetszámi ingadozás jellemzi, 

a 2009-2012 közötti időszakban 15 és 51 között ingadozott a bűncselekmény száma. Sem az 

esetszámok abszolút értéke alapján, sem a 100.000 főre számított gyakorisági mutató alapján 

nem tekinthető fertőzöttnek a Pécsi Rendőrkapitányság (2012: 18,58).  

A gazdasági bűncselekmények számában tapasztalható nagymértékű visszaesést főként a 

főcsoport „gazdálkodási kötelességek és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények” 

deliktumainak 60%-os mérséklődése generálta. Csökkentek továbbá közel 20%-kal a 

„pénzügyi bűncselekmények” cím alatt összefoglalt deliktumok is. Jelentősen mérséklődött 

továbbá a számvitel rendjének megsértése (203→60), a csődbűncselekmény (20→8), a 

gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása (29→14) és az adócsalás (154→61) 

bűncselekménye is (Korontos Z., 2013). Nagy esetszámmal jelentkezik a főcsoporton belül a 

készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés (374→362), amelynek esetszámai szintén 

csökkentek. 

A vagyon elleni bűncselekmények főcsoportja esetszámi ingadozását tekintve 

rendkívül stabilnak mondható, a vizsgált időszak minimum és maximum értéke közötti 

differencia mindössze 222. Pozitív tényként könyvelhető el, hogy 2010 óta – ha csak csekély 

mértékben is –, de folyamatosan csökken az ismertté vált vagyon elleni bűncselekmények 

száma. 2012-ben 4281 vagyon elleni deliktum vált ismertté, ami az ismertté vált 

bűncselekmények 49,91%-át adta. Ezen érték a vizsgált városokkal összevetve alacsonynak 

mondható, az országos értéknél is közel 5,0%-kal kedvezőbb.  



A vagyon elleni főcsoport legnagyobb esetszámmal jelentkező bűncselekménye a lopás. A 

Pécsi Rendőrkapitányságon a deliktum száma nem mutat jelentős ingadozást, a kedvezőtlen 

gazdasági folyamatok nem indukáltak jelentős esetszámi növekedést. Sőt, 2011-12 

vonatkozásában még egy csekély csökkenés is megfigyelhető (2030 →1920). Az 1049,24-os 

gyakorisági mutató alapján a Baranya megyei megyeszékhely értékei voltak a 

legalacsonyabbak (2012). A fenti kriminálstatisztikai adatok a várakozásomtól eltérő 

eredményt hoztak, ugyanis a 2000-2008-as évek adataira vonatozó 2011-ben elvégzett 

kutatásaim alapján megállapítást nyert, hogy „A lakosság számarányához képest a leginkább 

fertőzött Pécs városa (a vizsgált öt városhoz képest) (1428,83), ahol 100.000 főre vetítve több 

mint 100 db lopással történik több egy év alatt, mint az országos átlag...” (Mátyás Sz., 2011) 

A betöréses lopások számában viszont monoton emelkedés figyelhető meg. 2009-től 

kezdődően közel 100%-kal (632→1263) nőtt az ismertté vált betöréses lopások száma. A 

jelentős esetszám növekedés nyomon követhető a gyakorisági mutató emelkedésében is, a 

pécsi kapitányság az erősen érintett városok közé sorolható (2012: 690,20). A rablások 

esetszámaira viszonylagos stabilitás jellemző, az ismertté vált rablások száma 46 és 51 között 

ingadozik. A bűncselekmény gyakoriságát vizsgálva a közepesen érintett kapitányságok közé 

tartozik (2012: 25,14). 2011-ben és 2012-ben a rongálások száma az azt megelőző két évhez 

viszonyítva jelentősen emelkedett (2012: 256). 2009 és 2011 között az ismertté vált 

rongálások száma 195-ről 295-re növekedett. A jelentős emelkedésnek köszönhetően, 

gyakoriságát tekintve, a Pécsi Rendőrkapitányság a fővárost leszámítva a leginkább érintett 

volt a deliktum által (2012: 139,90). 

A bűnügyi relevanciával bíró graffiti jellegű rongálások számának emelkedése arra 

ösztönözte a bűnmegelőzéssel foglalkozó szakembereket, hogy a graffiti megelőzésére Pécsett 

már óvodásoknak és általános iskolásoknak is szemléletformáló foglalkozásokat tartsanak. 

Ennek keretében - azért, hogy a fiatalok ellenőrzött keretek között hódolhassanak 

„szenvedélyüknek” -, a tanintézményekben graffiti-falakat alakítottak ki, továbbá előadásokat 

tartottak az érintett korosztályoknak, többek között a jogsértés elkövetése miatt várható 

szankciókkal kapcsolatosan (Jármi Gy.-Tomay K., 2011). 

Szintén a motiválatlan rongálások számának csökkentésének reményében, a fiatalok 

lakókörnyezetük iránti felelősségérzetének növelése céljából egy programot indítottak, 

melynek során Pécsett hat helyen „fogadott örökbe” közterületet két iskola és számos civil 

szervezet. Ennek keretében egy évig az örökbe fogadók vállalták, hogy óvják és figyelik az 

általuk is használt közterületet. Az egyik örökbefogó az ország egyetlen cigány gimnáziuma, 

a Gandhi Gimnázium volt, amely az intézmény szomszédságában lévő parkos terület 

gondozását vállalta el (Jármi Gy.-Tomay K., 2011). 

 2012-ben 1669 db közterületen elkövetett bűncselekmény vált ismertté, amelyek 

száma 2010 óta folyamatosan csökken (2049→1669). A 2011-2012-es évek vonatkozásában a 

csökkenés mértéke 7,7% volt. E rendkívül kedvező folyamatnak köszönhetően a Pécsi 

Rendőrkapitányságon a közterületen elkövetett bűncselekmények lakosságszám arányosan 

számított gyakorisága, a vizsgált városok között átlagosnak tekinthető. Ez az érték különösen 

annak a ténynek az ismeretében tekinthető pozitívnak, hogy a 2000-2008 közötti időszakban a 

fentiekben említett öt város közül a Pécsi Rk.-on volt a legmagasabb a főcsoport gyakorisága 

(1470,18). A relatíve kedvező értékek és a sokéves a közbiztonság érdekében kifejtett rendőri 

munka, azonban sokszor egy-egy nem kívánatos esemény következtében egyik napról a 



másikra a lakosság szemében annulálódik (lásd: fentébb az erőszakos közösülés kapcsán tett 

észrevételek).  

Átlag felettinek tekinthető a személy elleni erőszakos bűncselekmények gyakorisága. 

A deliktum esetszáma 2012-re az előző évben regisztrált 677 db-ról 797 db-ra növekedett, 

amely következtében a bűncselekmény gyakorisági mutatója 368,33-ról 435,54-re emelkedett. 

Utóbbi értékkel a Pécsi Rendőrkapitányságon a harmadik legmagasabb érték realizálódott.    

            

A bűnözés személyi oldala  

 

Az ismertté vált bűnelkövetők 

 

Az ismertté vált bűnelkövetők számában 2010-től kezdődően mérséklődés figyelhető 

meg (2514 →2135). A kedvező folyamat ellenére is, 2012-ben a második legmagasabb volt a 

lakosságszám arányosan számított gyakorisági mutató (1168,11). A fenti trend megfigyelhető 

a fiatalkorú bűnelkövetők esetében is, számuk 2010 óta csökken (262 →228). A korcsoport 

százalékarányos részesedése 10,68% (2012), ami a vizsgált városok között a negyedik 

legmagasabb érték. Érdemes azonban megemlíteni, hogy a szegedi és a székesfehérvári 

értékek mindössze néhány tizedszázalékkal alacsonyabbak csak, mint a pécsi.  

A regisztrált bűnelkövetők között a büntetlen előéletű személyek száma csökkent (1547), 

azonban arányuk továbbra is magas (72,5%). A többszörös visszaeső bűnelkövetők száma 

18,5%-kal (92→75), míg a visszaesőké 11%-kal (99→88) mérséklődött. Csekély mértékben 

ugyan, de emelkedett a különös visszaesők száma (69→76). Évek óta csökken az alkohol 

hatása alatt bűncselekményt elkövetők száma (299→273), a kábítószer hatása alatt álló 

személyek száma viszont tendenciózusan emelkedik (161→213) (Korontos Z., 2013). 

 

Sértetti oldal  

 

 Az ismertté vált természetes személy sértettek számában 2009 óta monoton növekedés 

figyelhető meg, számuk 18,1%-kal emelkedett (3872 →4573). A kedvezőtlen trend a 

gyermekkorú sértetteknél nem érzékelhető, számuk 2012-re az előző évhez képest 31,86%-kal 

csökkent (113→77). A korcsoport aránya az ismertté vált sértettekből 1,68%. A korspecifikus 

elemzést tovább folytatva megállapítható, hogy a fiatalkorú sértettek szintén nem követik a 

fentiekben említett trendet. Ezen korcsoport esetében is csökkenés regisztrálható (183 →143). 

A 14-17 év közötti korcsoport 3,13%-kal részesedett az ismertté vált sértettekből, ami az 

egyik legalacsonyabb érték a vizsgált kilenc város között. Ez az érték várakozásomtól eltérően 

igen kedvező, holott köztudott, hogy a városban relatíve magas a hátrányos helyzetű fiatalok 

aránya, akik maguk is könnyen bűncselekmény áldozatává válhatnak. A 60 év feletti sértettek 

esetében közel sem ilyen kedvező a helyzet, a sértetté válás veszélye ugyanis e korcsoportnál 

az egyik legvalószínűbb. Számuk 2009 óta folyamatosan növekszik (624 →1062), 

részesedése a legidősebb korcsoportnak 23,22%, ami a vizsgált városok között a második 

legmagasabb volt.  

Az időskorú sértettek számának növekedése hátterében több bűncselekmény áll, így például 

jelenősen emelkedett a sikkasztások (5→12) a betöréses lopások (225→350), továbbá a 

készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés (53→71) bűncselekmények miatt indított 



büntetőeljárások száma (Korontos Z., 2013). A 60 év feletti korosztály sértetté válásának oka 

elsősorban abban keresendő, hogy koruknál, hiszékenységükből és kiszolgáltatottságuknál 

fogva, könnyebben válnak áldozattá, mint a fiatalabb korosztályok. A jövőben, a kedvezőtlen 

demográfiai folyamatok következtében, nyilvánvalóan a korcsoport számának növekedése 

miatt jelenősen nőni fog a 60 év feletti sértettek száma és aránya.   

 

Nyomozati eredményesség 

 

 A Pécsi Rendőrkapitányság nyomozati eredményessége az értékelt időszakban 

számszakilag és statisztikailag egyaránt folyamatosan csökkent. A 2009. évi 53,85%-ról 

2012-re 41,245-ra mérséklődött. A csökkenés mértéke azonban jóval kisebb, mint a legtöbb 

vizsgált kapitányság esetében, és a 2012-es 41,24%-os nyomozati eredményesség is 

rendőrszakmai szempontból elfogadható eredménynek tekinthető. A fentiekben hivatkozott 

évértékelő jelentés gyakorlatilag egyáltalán nem tért ki a nyomozati eredményességre, 

azonban valószínűsíthető, hogy a csökkenés hátterében főként a jogszabályi változások és az 

eltérő „B” lap kitöltési mechanizmus állnak. 

 

2.7. Székesfehérvár közbiztonságáról 

 

Székesfehérvár Fejér megye székhelye, a Közép-Dunántúli Régió központja. A város 

hazánk kilencedik legnépesebb települése, lakossága 101.722 fő (2012). Népessége 1989-ben 

érte el maximumát, azóta fogy (kb. 7000 fővel). Országos viszonylatban is jelentős ipari 

központ, ahová igen nagy volumenű a működő külföld tőke beáramlása. Földrajzi 

elhelyezkedése rendkívül kedvező, mivel a budapesti agglomeráció peremén, a Budapest-

Velencei-tó-Balaton idegenforgalmi háromszögben található. Részben ennek köszönhetően 

fontos vasúti és közlekedési csomópont.      

A Székesfehérvári Rk. és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság egymás viszonyított adataiból 

megállapítható, hogy a városi kapitányság működési területén ismertté vált bűnügyek aránya 

folyamatosan emelkedik. Míg 2008-ban az ismertté vált deliktumok 39,6%-a, addig 2012-ben 

már több mint 60%-a realizálódott a városi kapitányságon. A fentiekben említett 

részesedésbeli adatok alapján az a következtetés vonható le, hogy a Székesfehérvári 

Rendőrkapitányság eredményessége, a bűnügyek keletkezése vonatkozásában játszott szerepe 

meghatározó volt, és a jövőben is az lesz (Kovács Zs., 2013). 

Székesfehérvár város területe 170,89 km², a Székesfehérvári Rk. illetékességi területe pedig 

1467,23 km². A működési területén 31 település található, melyek közül 3 város.
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A Székesfehérvári Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetének általános jellemzése. A 

bűncselekmények számának alakulása, dinamikája és tendenciája. 

 

Az ENYÜBS szerinti kriminálstatisztikai adatokból megállapítható, hogy a 2009-2012 

közötti időszakban a bűncselekményi értékek terjedelmi változása igen hektikus volt. 

Abszolút értékekben a növekedés mértéke 254,32% (7896→20.081). A legnagyobb mértékű 

emelkedés a 2011-2012-es évek vonatkozásában következett be, amikor közel 7000 db 

bűncselekménnyel több vált ismertté, mint az előző évben. Pozitív tényként értékelendő 

azonban, hogy a bűncselekményi érték növekedését a nyomozási eredményesség növekedése 

is követte. A városi kapitányság értékei a Fejér megyei értékkel összevetve megállapítható, 

hogy a megyei értékek is jelentősen emelkedtek a vizsgált időszakban (2009: 15.612; 2012: 

33.791), azonban a megyei értékek emelkedését nem kizárólag a városi kapitányság indukálta. 

A Székesfehérvári Rendőrkapitányságon az ismertté vált bűncselekmények tendenciája 

megegyezik a megyei főkapitányságéval, dinamikája azonban jóval erőteljesebb.       

A tárgyilagosság kedvéért azonban meg kell jegyezni, annak ellenére, hogy jelentős 

emelkedés következett be néhány deliktumnál, ez a lakosság többségének szubjektív 

biztonságérzetére nem volt jelentős hatással. Az egyes bűncselekményfajták vonatkozásában 

tartósan növekvő vagy csökkenő trendek nem állapíthatók meg. Tendenciaszerű, tartós 

átrendeződések nem következtek be (Varga P., 2013).  

 

A bűnözési fertőzöttség 

 

Az extrém bűncselekményi értékek megmutatkoznak a bűnözési fertőzöttségben is. A 

100.000 lakosra számított gyakoriság alapján 2011-ben – a szintén extrém értékeket 

produkáló Debreceni Rk. mögött – a második legnagyobb gyakoriság jellemezte a 

Székesfehérvári Rk.-ot (7779,05). 2012-ben azonban a még nagyobb léptékű emelkedés 

következtében 11.733,05-re növekedett a lakosságszám arányos gyakorisági mutató, amivel a 

vizsgált városok között a Fejér megyei megyeszékhely volt a legfertőzöttebb. A fertőzöttség 

nagyságát jelzi, hogy a 2012-es érték alapján a Nyíregyházi és Székesfehérvári Rk. között 

több mint háromszoros volt a gyakorisági különbség, de az országos mutatóval is összevetve 

több mint kétszeres volt a differencia.            

 

A bűncselekményi főcsoportok struktúrája 

 

A bűncselekmények jogi szempontú struktúrájában az értékelt időszakban számottevő 

változás következett be, ezért a Székesfehérvári Rk. bűncselekményi struktúrájának 

elemzésekor feltétlenül említést érdemel az a tény, hogy a 2012-es év extrém vagyon elleni 

főcsoportjának esetszámai következtében, az egyes főcsoportok részesedése lecsökkent, ezért 

a 2012-es év bűncselekményi struktúrája nehezen összevethető más kapitányságokéval. Az 

aránytalanságok kiküszöbölése és a területi különbségek érzékeltetése végett, ezért a 2011-es 

év értékeit használtam.         

A kriminalisztikai szempontú strukturális megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a 

személy elleni bűncselekmények főcsoportját kis ingadozás (441-332), 2010 óta pedig 



csökkenő esetszámok jellemzik. A kitapintható tendencia tehát több éve kedvező irányt mutat, 

ezzel állandósuló csökkenő trendet jelölve. A 2012-es évre az előző év értékeihez képest 

további 8,79%-os csökkenés következett be (364→332). A 2011-es év részesedése 2,72% 

volt, mely a vizsgált városok között a legalacsonyabb. 

A 2012. évi kapitányságvezetői évértékelő jelentésből kiderül, hogy személy elleni 

bűncselekmények körében Székesfehérváron is jelentős a családtagok sérelmére elkövetett 

bűncselekmények aránya, ami elsősorban a vérszerinti hozzátartozókat és a házastársakat 

érinti (Kovács Zs., 2013).          

A befejezett emberölés 2012-es 3 db-os esetszáma alapján rendkívül kedvező gyakorisági 

érték született (1,75), viszont a 2011-es év 7 db befejezett emberölése alapján az egyik 

legmagasabb a lakosságszám arányos mutató realizálódott (4,07). A négy év esetszámi átlaga 

5,25 fő/év. A kategórián belül meghatározó úgy társadalmi veszélyességét, mind esetszámát 

tekintve a testi sértés bűncselekménye, melynek számában 2009 óta figyelhető meg 

csökkenés (246→182). A bűncselekmény gyakorisági mutatója 106,34 (2012), ami a szegedi 

érték után a második legalacsonyabb. A kedvező érték annak tudatában különösen pozitív 

előjellel minősíthető, hogy Fejér megye országos viszonylatban a főcsoport bűncselekményei 

által az erősen érintett megyék közé sorolható.           

Rendkívül pozitívnak tekinthető rendőrszakmai szempontból, hogy a közlekedési 

bűncselekmények száma 2009 óta folyamatos csökkenést mutat (273→211). A 2011-2012-es 

évek vonatkozásában a csökkenés mértéke 11,72%-os volt (239→211), a részesedés pedig 

1,05%. Ez a legalacsonyabb volt a vizsgált városok között.     

2012-re az előző év értékeihez viszonyítva csökkenés következett be a személyi sérüléssel 

járó közlekedési balesetek számában (14%). Kimagasló a csökkenés mértéke a halálos 

kimenetelű balesetek esetében, ahol 42%-os volt a csökkenés mértéke (12→7). A súlyos 

sérüléses balesetek esetében a csökkenés mértéke 16% volt (113→95), míg a könnyű 

sérüléses esetében 11% (204→181). Az illetékességi terület és Székesfehérvár város 

viszonyát vizsgálva megállapítható, hogy a közlekedési balesetek megoszlásának aránya 

mintegy 50-50%. A megye és a város közlekedésbiztonságát nagyban befolyásolja az a tény, 

hogy az ország központi részén helyezkedik el, így számos nagy forgalmú országos és helyi út 

halad át rajta (7-es, 62-es és 81-es főútvonalak), melyek jelentős tranzitforgalmat 

bonyolítanak le. A fentiek, illetve annak ismeretében, hogy a megyei úthálózatra jutó átlagos 

napi forgalom az országos átlagot 25%-kal meghaladja, elismerésre méltó a közlekedési 

balesetek és bűncselekmények számának csökkenése – még annak ellenére is, hogy az elmúlt 

években nem volt számottevő forgalomnövekedés (Kovács Zs., 2013). 

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 

főcsoportját rendkívül kiegyenlített esetszámok jellemzik. Ezt bizonyítja a bűncselekmények 

összege alapján számított négy év számtani átlaga is, mely 126,25. A főcsoport maximumát 

adó 2011-es év különbsége is mindössze 30 db bűncselekmény. 2012-ben az azt megelőző 

évhez képest 28,85%-os csökkenés következett be (156→111).     

Az erőszakos közösülés 2012-es gyakorisági értéke alapján a középmezőnybe sorolható a 

Székesfehérvári Rk. (1,75), a 2011-es év értékei alapján pedig a harmadik legalacsonyabb 

érték realizálódott a vizsgált városok között.  

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 

bűncselekmények főcsoportja az ügyforgalmi statisztika adatai szerint a vizsgált években - az 



országos trendhez igazodva - rendkívül kis esetszámmal jelentkezett. 2012-ben a főcsoporton 

belül 68 bűncselekmény vált ismertté, amivel a vizsgált hét főcsoport közül a legkisebb 

részesedést érte el.    

 A közrend elleni bűncselekmények főcsoport terjedelmi változásai rendkívül 

hektikusak, az adatsor torzult szinusz görbére emlékeztet (2282-1503-4383-2977). Az 

ismertté vált közrend elleni bűncselekmények 2011-ben érték el maximumukat (4383), majd 

2012-ben több mint 1400 esetszámos csökkenés realizálódott.  

Rendkívül alacsony a vizsgált időszakot elemezve az ismertté vált garázdaságok száma. 

Magyarország nagyvárosait nézve az egyik legkedvezőbb a székesfehérvári gyakorisági 

mutató. A 2012-es év 13,73%-os emelkedése ellenére is (153→174) a második 

legalacsonyabb volt a kapitányság gyakorisági mutatója (101,67). Fejér megyei viszonylatban 

a Székesfehérvári Rendőrkapitányság  – a Dunaújvárosi és a Gárdonyi Rk.-val együtt - a 

bűncselekmény által a leginkább érintett területek közé tartozik, mely a  relatíve nagyszámú 

népességkoncentráció okozta társadalmi konfliktusok következménye. A kábítószerrel 

kapcsolatos jogsértések gyakorisága szintén Székesfehérváron és Dunaújvároson a 

legnagyobb, ami szintén a nagyvárosi mivolt egyik negatív velejárója (Varga P., 2013).  

Az ENYÜBS szerinti kriminálstatisztikai adatok alapján szintén kedvezőnek ítélhető, 

hogy a gazdasági bűncselekmények esetén megtorpant a 2009 óta tartó emelkedés 

(419→935), és 2012-re 28,67%-os csökkenés következett be (935→667).       

A pénzhamisítás bűncselekmény számában 2010 óta csökkenés figyelhető meg (45→27), a 

2012-es gyakorisági mutató alapján a Székesfehérvári Rk. a közepesen fertőzött városok közé 

sorolható (15,78).    

A rendelkezésre álló ügyforgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a 

bűncselekményi főcsoportok egymáshoz viszonyított arányának eltolódásáért a vagyon elleni 

bűncselekmények főcsoportja „felelős”. Olyan léptékű esetszám növekedés figyelhető meg, 

amely teljesen felborította a korábbi bűncselekményi struktúra arányszámait. Ennek 

számokban kifejezett mértéke alapján, a 2009-es és 2010-es évek esetében már regisztrálható 

egy közel 1500 esetszámos emelkedés (4399→5758), majd a következő évben további 1300 

darabos növekedés realizálódott. A bűncselekményi struktúrára a legnagyobb torzító hatást 

gyakorló emelkedés 2012-ben következett be, amikor az előző évhez képest több mint 200%-

kal emelkedett az ismertté vált vagyon elleni bűncselekmények száma (7092→15.709). A 

2012-es év értéke alapján az ismertté vált deliktumok 78,23%-át a vagyon elleni 

bűncselekmények tették ki. A szignifikáns emelkedés hátterében a csalások számának 

emelkedése áll. A Székesfehérvári Rendőrkapitányágon egy 2010-ben elrendelt, de 2012-ben 

befejezett (vádemelési javaslattal megküldött) 12.303 rendbeli sorozat jellegű csalásos ügy 

volt az, amely extrém módon megemelte a főcsoport esetszámait és részesedési arányát.  

A kategórián belül meghatározó lopás esetében jelentős esetszám csökkenés figyelhető meg. 

A vizsgált négy esztendő alatt közel 800-zal kevesebb lopás vált ismertté. 2012-ben 7,24%-os 

csökkenés következett be (2353→2183). Gyakorisága alapján a vizsgált városok között 2011-

ben a harmadik (1369,15), 2012-ben pedig a negyedik legmagasabb érték a Székesfehérvári 

Rendőrkapitányságé volt (1275,5). A lopások számának csökkenése különösen annak a 

ténynek az ismeretében figyelemreméltó, hogy a közelmúltban a városban megtelepedett 

multinacionális vállalatokkal kapcsolatosan nagy számban kellett intézkednie a rendőrségnek 

munkahelyi lopások miatt (Kovács Zs., 2013).    



A betöréses lopások esetszámainak négy éve tartó növekedését elemezve megállapítható, 

hogy 2010/2011-ben következett be egy nagy törés. Ekkor 39,73%-os volt az emelkedés 

nagysága (370→517). A 2012-ben bekövetkezett növekedésnek már kisebb mértékű volt a 

dinamikája (11,99%) (517→579). 2011-ben és 2012-ben a harmadik illetve a negyedik 

legalacsonyabb gyakorisági érték realizálódott (300,83 és 338,30). Rendkívül kedvezőnek 

ítélendő rendőrszakmai és a szubjektív biztonságérzet aspektusából egyaránt, hogy 

mennyiségi mutatói alapján a rablások száma 2010 óta csökkenő tendenciát mutat. Az 

objektivitáshoz hozzátartozik, hogy 2010/11-es évek esetében ez mindössze egy esetszámos 

csökkenést jelentett, azonban 2011-12 vonatkozásában már 31,75%-os csökkenés következett 

be (63→43). Ez a már korábban említett társadalmi és gazdasági problémák éveiben 

kiemelkedő eredménynek tekinthető, különösen annak ismeretében, hogy a vizsgált városok 

zömében jelentős mértékű növekedés következett be az elmúlt két-három év során. 

Gyakoriság alapján 2012-ben a Székesfehérvári Rk.-on a negyedik legalacsonyabb mutató 

realizálódott (25,12). A rongálások száma 2010-től kezdődően szintén csökkenő tendenciát 

mutat (305→191), így két év alatt közel 37,38%-kal csökkent az ismertté vált rongálások 

száma. 2011-ben az ötödik, 2012-ben pedig a harmadik legalacsonyabb volt a kapitányság 

gyakorisági mutatója (153,03 és 111,6). 

A megyeszékhelyi kapitányságon az ismertté vált közterületen elkövetett 

bűncselekmények száma 2012-ben 1539 db volt, amely három éves csökkenés eredménye. 

(2010 óta összesen 25,69%-os csökkenés következett be /2071→1539/). Gyakoriság alapján 

2011-ben a hatodik, 2012-ben pedig a harmadik legalacsonyabb volt Székesfehérvári Rk. 

mutatója.      

Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének egyik „lakmuszpapírja” a közterületen 

elkövetett bűncselekmények számának és gyakoriságának alakulása. A Székesfehérvári Rk. 

esetében a közterületen elkövetett „vagyon elleni bűncselekmények jellemző helyszínei a 

lakótelepi utcák és parkolók, az üzletek és bevásárlóközpontok parkolói, az oktatási és 

egészségügyi intézmények közelében lévő útszakaszok, az idegenforgalmi szezonban a 

belváros és a strand parkolói, a halottak napja körüli időszakban pedig a temetők környéke.” 

(Kovács Zs., 2013) 

Szintén pozitív tényként értékelhető, hogy 2010 óta a személy elleni erőszakos 

bűncselekmények számának csökkenése is regisztrálható (620→494), amely 20,32%-kal 

mérséklődött. Gyakoriság alapján a város az egyik legalacsonyabb mutatóval rendelkezik 

(2012: 288,64).   

Kovács Zsolt r. alezredes kapitányságvezető rövid távú kriminálprognózisa szerint a 

kapitányság illetékességi területén továbbra is vagyon elleni deliktumok fognak dominálni, 

releváns strukturális átrendeződés nem várható. A statisztikai adatok alapján az alezredes 

valószínűsíti továbbá az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények számának 

növekedését. Tekintettel a főváros közelségére, illetve arra, hogy a város gazdasági fejlettsége 

az országos átlag felett van és a közvetlen környezetében is a fejlett területek közé sorolható, 

ezért fokozódhat a bűncselekmény elkövetése céljából érkező bűnelkövetők aktivitása 

(Kovács Zs., 2013).   

 

A bűnözés személyi oldala  

 



Az ismertté vált bűnelkövetők 

Ahogy a vizsgált városok többségében, úgy a Székesfehérvári Rk. esetében is 

megfigyelhető, hogy az ismertté vált bűnelkövetők száma 2010-től kezdődően csökkent 

(21,15%) (1480→1167). A csökkenés dinamikája a 2012-ben volt a leginkább erőteljes. A 

100.000 főre jutó ismertté vált bűnelkövetők alapján a Fejér megyei megyeszékhely értékei 

voltak a legkedvezőbbek (2012: 676,87). Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni 

Miskolcot, ahol ugyanezen érték a fenti időszakban közel kétszerese volt a székesfehérvárinak 

(1248,07). A fiatalkorú bűnelkövetők részesedése alapján megállapítható, hogy a negyedik 

legalacsonyabb mutató Székesfehérváron realizálódott (10,11%). A 14-17 év közötti 

bűnelkövetők száma pedig 2010 óta csökkenést mutat (151→118). 

A bűnelkövetőkkel kapcsolatosan megállapítható, hogy a város szerencsés földrajzi 

fekvése, a fővároshoz való közelsége és relatíve fejlett gazdásága, jelentős vonzerőt gyakorol 

a bűnelkövetőkre, ezért az utazó bűnelkövetők léte egyre nagyobb problémát jelent. Ezen 

bűnelkövetői kör elsősorban betöréses lopásokat, besurranásos lopásokat és 

gépjárműlopásokat követ el. Az alkohol továbbra is jelentős oksági tényezőként szerepel, 

elsősorban a betöréses lopásoknál, a személy elleni, illetve az erőszakos és a garázda jellegű 

bűncselekményeknél (Kovács Zs., 2013). A Fejér megyei főkapitány prognózisában 

valószínűsíti továbbá a gyermekkorúak által, illetve a gyermekkorúak sérelmére elkövetett 

jogsértések előtérbe kerülését (Varga P., 2013). 

Mint az a bevezetőben említésre került, a település dinamikusan fejlődő ipari-gazdasági 

központ. Ebből kifolyólag jelentős vonzó hatást gyakorol nemcsak a munkaerő piac 

résztvevőire, hanem a bűnelkövetőkre is. Ez alapján Székesfehérvár már jelenleg is az 

elkövetés szempontjából vonzó területnek számít, a város további fejlődését feltételezve ezért 

valószínűsíthető a bűnelkövetői vonzáskörzet további bővülése.        

 

Sértetti oldal  

 

Az ismertté vált sértettek száma extrém módon megemelkedett, 2009 óta közel 

négyszeresére (4055→16.181). (A legnagyobb arányú emelkedés 2011-12-es években 

következett be, amikor számuk 7575-ről 16.181-re emelkedett.) Ilyen mértékű és dinamikájú 

növekedés a vizsgált városok egyikénél sem volt megfigyelhető. A sértetteket 

korcsoportonkénti bontásban vizsgálva megállapítható, hogy a gyermekkorú sértettek száma 

az értékelt időszakban relatíve kis ingadozást mutatva 70 és 133 között volt. A százalékos 

aránya az egyes korcsoportoknak félrevezető lehet a sértettek extrém száma miatt, ezért 

Székesfehérvár esetében ettől jelen tanulmányban eltekintek. Kovács r. alezredes megemlíti 

(2013), hogy „a gyermekkorú áldozatok túlnyomó többsége hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetű, illetve olyan körülmények között élő gyermekkorú, akinek családjára az 

alkoholfogyasztás, a durvaság és az agresszivitás, sokszor társadalmi elszigeteltség volt a 

jellemző.” 

A fiatalkorú sértettek száma szintén relatíve kis ingadozást mutat. A sértetti érték 

2011-ben érte el maximumát, amikor 180 14-17 közötti személy viktimizálódott. 2012-re 

számuk – követve a megyei trendet – 122-re mérséklődött. Az időskori bűnmegelőzés 

szempontjáról kiemelt figyelmet kell fordítani a 60 év feletti személyekre, mivel a sértetté 

válás veszélye a három leginkább veszélyeztetettebb korcsoport közül (gyerekkorú, fiatalkorú 



és időskorú) e kategóriában a legnagyobb mértékű. Számuk 2009-től kezdődően 368,02%-kal 

emelkedett (663→2440).  

A bűncselekmények áldozatává vált személyek többségénél (betöréses lopás, gépkocsi 

feltörés) a nagyszámú felvilágosító kampány és egyéb bűnmegelőző tevékenység ellenére is 

megfigyelhető a sértetti közrehatás (Kovács Zs., 2013). Objektív okként – tipikus nagyvárosi 

jelenségként - az emberi kapcsolatok hiánya és a környezet közömbössége jelölhető meg 

(Varga P., 2013).  

 

Nyomozati eredményesség 

 

 A Székesfehérvári Rendőrkapitányság nyomozati eredményessége relatíve 

kiegyenlítettnek tekinthető. Értéke 2009-2011 között 43-48% között ingadozott. Ettől a 2012-

es év értéke tér el, amikor a fentiekben említett nagy „B” lap számú csalás bűncselekménynek 

- és a sikeres felderítésnek - köszönhetően, a 2011-es év 43,31%-os mutatója több mint 20%-

kal emelkedett (67,75%). Az eredményes nyomozások száma a 2011. évi 5263-ról 2012-re 

13.928-ra emelkedett (Kovács Zs., 2013).    

  

2.8. Győr közbiztonságáról 

 

Az Észak-Dunántúl központja a római alapítású Győr, ami napjainkra kulturális, 

gazdasági és oktatási központtá vált. Győr népességszámát tekintve hazánk hatodik 

legnépesebb városa (2012: 131.564 fő), mely Győr-Moson-Sopron megye székhelye és a 

Nyugat-Dunántúl Régió központja. Specifikum a városban dolgozó több ezer fős csallóközi 

magyar munkásság, akik főként a helyi gyárakban dolgoznak. Az 1990-es adatokhoz képest 

(129.331 fő) a város lakossága gyakorlatilag stagnál, mely annak tudható be, hogy a városból 

jelentős a kiköltözés az agglomeráció kisebb településeire. A város területe 174,62 km². Az 

országra jellemző főbb demográfiai trendek természetesen Győrre is jellemzők, azonban a 

népesség korösszetétele kedvezőbbnek mondható, mint az országos átlag. Térszerkezeti 

adottságai igen kedvezőek, Budapesttől, Bécstől és Pozsonytól is könnyen és gyorsan 

megközelíthető. A település a földrajzi térben egyre jelentősebb pozíciót alakít ki magának és 

a térség egyik gazdasági erőcentrumává vált. Ezt mindenekelőtt fekvésének köszönhette, 

mivel Kelet-Közép-Európa gazdasági erővonalainak metszéspontjában fekszik. Helyzeti 

energiái tehát rendkívül erősek, melyek várhatóan az elkövetkező évtizedekben tovább 

erősödnek.   

A városközlekedés földrajzi szempontból egyedülálló adottságokkal rendelkezik. Győr 

az elmúlt néhány évtizedben nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is logisztikai 

csomóponttá nőtte ki magát. A város közlekedésének nagytérségi kapcsolatait a IV. (közúti 

közlekedési folyosó) illetve a VII. (Duna hajózási útvonal) Helsinki Folyosók adják. Az 1990-

es évtized közepétől a város gazdasága jelentős szerkezetátalakuláson ment keresztül, 

melyben nagy szerepe volt a városba települt jelentős számú külföldi vállalatnak (pl. Audi, 

Philips). Ennek hatására a város a főváros után az ipari potenciálját és versenyképességét 

tekintve a második legjelentősebb város. 



A Győri Rendőrkapitányság illetékességi területé Győrön kívül 57 településre terjed 

ki
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. Az rk. illetékességi területe 1388 km², lakossága pedig 215.879 fő. Az ENYÜBS adatai 

szerint 2012-ben a Győr-Moson-Sopron megyében ismertté vált bűnügyek 57,83%-a a Győri 

Rendőrkapitányságon lett elrendelve, így a rendőrkapitányság bűnügyi tevékenysége 

meghatározó a megye szempontjából is (Horváth Cs., 2013). 

 

A Győri Rendőrkapitányság bűnügyi helyzetének általános jellemzése. A 

bűncselekmények számának alakulása, dinamikája és tendenciája. 

 

Az ügyforgalmi statisztika adatai alapján az ismertté vált bűncselekmények száma a 

2009-2012 közötti időszakban 8090 és 10.830 között ingadozott. Jelentős, bűnügyi 

relevanciával bíró terjedelmi különbségek nem voltak megfigyelhetők. 2011-ig emelkedő 

tendenciát mutatott a bűncselekmények terjedelme, 2012-ben viszont az előző év értékéhez 

képest 9,20%-os csökkenés következett be (10.830→9834). Összességében és a vizsgált 

városok többségéhez képest is úgy értékelhetjük a vizsgált időszak bűncselekményi értékeit, 

hogy relatíve kiegyenlített, a bűncselekményi struktúrát jelentősen módosító extrém évek nem 

voltak felfedezhetők. Négy év ismeretében nyilvánvaló, hogy trendről még nem beszélhetünk, 

azonban a győri bűncselekmények tendenciája az országossal 2011-ig megegyezik, attól 

2012-ben figyelhető csak meg eltérés.       

Az érintett időszak bűncselekményi értékeinek számtani átlaga 9638,25, a 2000-2008 közötti 

időszak esetében viszont csak 8933,22 db/év volt. A már statisztikai szempontból is jelentős 

különbséget tovább növeli az a tény, hogy 2000-2008 között a 2000-es év több mint 15.000 

db-os bűncselekményi értékét jelentősen megemelte.      

Győr a bűncselekmények elkövetése szempontjából vonzó területnek tekinthető, mivel 

gazdasági fejlettsége folytán jelentős a sérthető értékek aránya.  A település esetében is igaz 

az a megállapítás, hogy „A modern városok által kínált körülmények sok esetben ösztönzőleg 

hatnak a bűnözésre.” (Jármi Gy.-Tomay K., 2011) 

 

A bűnözési fertőzöttség 

 

A 2011-es kiugró év értékei alapján, az ötödik legmagasabb gyakorisági értékkel a 

Győri Rendőrkapitányság rendelkezett (4994,72). Ez azonban nem a valós bűnügyi 

folyamatokat mutatja, hosszabb idősort vizsgálva jóval kisebb a megyeszékhelyi kapitányság 

érintettsége. Az értékelt időszak bűncselekményi átlagának közelében lévő 2012-es év értékei 

alapján a második legalacsonyabb a győri mutató volt (4520,71). Ez utóbbival már országos 

átlag alatti értéket mutat a vizsgált kapitányság, ami a nagyvárosok között rendkívül 

figyelemreméltó.      
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 Abda, Árpás, Bakonygyirót, Bakonypéterd, Bakonyszentlászló, Bőny, Börcs, Csikvánd, Dunaszeg, 

Dunaszentpál, Écs, Enese, Felpéc, Fenyőfő, Gönyű, Gyarmat, Gyömöre, Győrasszonyfa, Győrladamér, Győrság, 

Győrszemere, Győrújbarát, Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény, Kajárpéc, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget, Lázi, 

Mezőörs, Mórichida, Nagybajcs, Nagyszentjános, Nyalka, Nyúl, Öttevény, Pannonhalma, Pázmándfalu, Pér, 

Rábapatona, Rábaszentmiklós, Ravazd, Rétalap, Románd, Sikátor, Sokorópátka, Szerecseny, Táp, 

Tápszentmiklós, Tarjánpuszta, Tényő, Tét, Töltéstava, Vámosszabadi, Vének, Veszprémvarsány 



A bűncselekményi főcsoportok struktúrája 

 

A személy elleni bűncselekmények főcsoportjának részesedése az ismertté vált 

bűncselekményekből 4,92% (2011) és 5,39% között ingadozott (2012). Mindkét érték alapján 

a kedvező mutatójú városok közé sorolható a Győri Rk. (Különösen akkor, ha a 2012-ben 

extrém értékeket mutató városok esetében a reális struktúrát mutató 2011-es évet vesszük 

figyelembe.). A főcsoport terjedelmi vizsgálatát követően megállapítható, hogy az egyes évek 

között jelentős pozitív és negatív elhajlás nem figyelhető meg, az 500 feletti esetszám 

valószínűsíthető az elkövetkezendő években is (2012: 530). „A testi sértések jellemzően 

fiatalok között szórakozóhelyen és azok környékén, közterületen történik, vagy családtagok 

között nézeteltérés kapcsán. A kiváltó ok sok esetben a túlzott alkoholfogyasztás.” (Horváth 

Cs., 2013)  

A befejezett emberölés gyakorisági mutatói alapján a közepesen fertőzött kapitányságok 

közé sorolható a Rendőrkapitányság (2012: 1,84). Esetszámait tekintve 2011-12-ben jelentős 

csökkenés következett be az előző év értékeihez képest (2011/12: 4 fő/év). A testi sértések 

gyakorisági értékeinek alapján a kapitányság a kevésbé érintett városok közé sorolható (2012: 

116,30). Esetszámai minimális ingadozást mutatva, rendkívül kiegyenlítettnek tekinthetők 

(2012: 253).   

Annak ellenére, hogy az ismertté vált közlekedési bűncselekményekben 2012-ben az 

előző év értékeihez képest 15,05%-os emelkedés következett be (299→344), relatíve 

kiegyenlítettnek tekinthetők a főcsoport esetszámai. A főcsoport részesedése 2012-ben 3,5% 

volt az ismertté vált bűncselekményekből, ami kifejezetten magasnak számít. Ennek oka 

elsősorban a város fentiekben említett közlekedés földrajzi adottságaival és szerepkörével 

hozható összefüggésbe. Várakozásomtól eltérő a városközlekedési főcsoportban történő 

relatíve jelentős érintettsége, mivel a 2000-2008-as évek közötti időszakban a Győri Rk.-on a 

közlekedési bűncselekmények az országos gyakorisági értékekhez képest (165,59) 

kifejezetten kedvező képet mutattak (139,76) (Mátyás Sz., 2011). 

A sérüléssel és halállal végződő balesetek alakulását vizsgálva megállapítható, hogy 

összességében 2012-ben a balesetek száma némiképp növekedett (1334→1387), a halálos 

közlekedési baleseteké nem változott (9), a súlyos (112→128) és a könnyű sérüléses balesetek 

száma pedig csekély mértékben emelkedett (249→270) (Horváth Cs.,2013). 

A baleset megelőzés szempontjából feltétlenül említést érdemel, hogy 2006-ban Győrben 

készült el az ország első, majd második jelzőlámpás körgeometriás csomópontja, amely 

nagyban csökkenti a közlekedési balesetek kockázatát (Holló S. 2007).  

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 

főcsoportjánál 2010 óta tartó esetszámi csökkenés figyelhető meg (209→141). Ez annak 

ellenére is figyelemreméltó eredmény, hogy a főcsoport egyes bűncselekményeire – azok 

természetéből adódóan – csak minimális ráhatása van a nyomozóhatóságnak (lásd pl. tiltott 

pornográf felvétellel visszaélés). Az ismertté vált bűncselekményekből történő részesedés 

alapján a második legmagasabb érték a Győri Rendőrkapitányságon realizálódott (2012: 

1,43%). Ennek okára a beszerzett évértékelő jelentésekben nem tért ki a kapitányságvezető. A 

város urbanizáltsággal kapcsolatos adataiból és a régió országos átlag alatti agresszivitási 

mutatóiból arra lehet azonban következetni, hogy a világháló szélesebb körű elterjedése 

és/vagy a hatékonyabb rendőri felderítés lehet az, aminek következtében az országos átlag 



feletti értékek születtek (Mátyás Sz., 2011). Az értékelt városok között Győrben a negyedik 

legalacsonyabb az erőszakos közösülés gyakorisági mutatója (2012: 1,38). A kedvező érték 

megmutatkozik a bűncselekmény négy évre számított számtani átlagában is (2,75 fő/év). A 

főcsoporton belül a legtöbb rendőri intézkedést a kiskorú veszélyeztetése (33) és a tartás 

elmulasztása (97) bűncselekmények váltották ki.  

A jogi szempontú strukturális elemzést tovább folytatva megállapítható, hogy az 

államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények 

főcsoportja esetszámát és részesedését tekintve is a vizsgált főcsoportok közül a második 

legalacsonyabb (2012: 145 db; 1,47%). 2012-re az előző év értékeihez képest számszakilag 

elhanyagolható, de statisztikailag jelentős, 35,51%-os emelkedés következett be (107→145). 

A közrend elleni bűncselekmények főcsoport ”aktaszámaiban” 2009 és 2011 között 

igen erőteljes emelkedés figyelhető meg. Mintegy 400%-kal nőttek a főcsoport ismertté vált 

bűncselekményei (1062→3994). A a nagy volumenű terjedelmi változás 2010/2011-ben 

következett be, amikor közel 2000db-os esetszám növekedés történt. 2012-ben az előző év 

kiugró értékéhez képest 12,64%-os csökkenés került regisztrálásra (3994→3489). A 

főcsoportnak az egyik legmagasabb a részesedése a vizsgált városok között (2012: 35,48%), 

az országos átlagot pedig közel 7%-kal haladja meg.  

A 2000-2008 közötti időszakban a bűnügyi ügyforgalmi statisztika adatai alapján, a Győri 

Rendőrkapitányságon a garázdaság bűncselekmény gyakorisági értékeinek számtani átlaga 

48,06 volt. A mutató 2011-ben 153,58, 2012-ben pedig 114,01 volt. A jelentősen emelkedett 

érték ellenére is a Győr-Moson-Sopron megyei megyeszékhely nem tartozik a fertőzött 

kapitányságok közé. Esetszámainak emelkedése 2011-ben (132→333) számottevő volt, 2012-

ben azonban a mérőszám közel 100-zal csökkent. A 2012-es kapitánysági évértékelő 

jelentésből megállapítható, hogy a garázdaságok túlnyomó többsége a győri közterületeken, 

vendéglátóhelyeken, pályaudvarokon valósult meg. Az erőszakos és garázda jellegű 

cselekmények esetében rendszerint személyes, akár évek óta fennálló konfliktus előzi meg az 

elkövetést, és gyakran párosul testi sértéssel is (Horváth Cs,., 2013).  

A gazdasági bűncselekmények száma a 2009. évi 319 db-os értékhez képest 2011-re 

jelentősen megemelkedett (869). A 2012-re lecsökkent, 742 db-os esetszám is még azonban 

több mint 2,5-szeres emelkedésnek számít a bázisévnek számító 2009-es évhez képest. A 

főcsoport rendkívül magas részesedése (2012: 7,55%) egyértelműen jelzi a jelentős 

társadalmi, gazdasági és szociális eltéréseket az ország egyes régiói között. A különbségek 

markánsan leképződnek a bűncselekményi struktúrában. Nyilvánvaló, hogy Győr esetében is 

a bűnelkövetőket főként az anyagi haszonszerzés motiválja, azonban a tettesek között relatíve 

kevés azok aránya, akiket a mindennapi megélhetésért folytatott küzdelem motiválna. A 

megyeszékhelyi kapitányság esetében ezért magasabb a nagyobb kvalifikációt igénylő, ún. 

fehér galléros bűnözés.     

A pénzhamisítások száma 6 és 33 között ingadozott, ennek megfelelően a bűncselekmény 

gyakorisága is igen eltérő volt a vizsgált években (2012: 2,76). Az esetszámok alapján nem 

tekinthető fertőzöttnek a település.  

A vagyon elleni bűncselekmények főcsoportjánál 2010 óta igen jelentős csökkenés 

következett be. A csökkenés mértéke három év alatt 25,5% volt (5957→4438). Részesedése 

50% alatti, ami az egyik legalacsonyabb a vizsgált városok között (2012: 45,13%). Ennek oka 

elsősorban az előző főcsoportnál említett regionális dichotómiában keresendő.   



A lopások számában 2009 óta csökkenés fedezhető fel (3060→2898), azonban ez még 

terjedelmét tekintve nem olyan mértékű, hogy a jövőre vonatkozó prognózis lenne tehető. Az 

viszont kijelenthető, hogy rendkívül stabil a bűncselekményi értékek száma. A lakosságszám 

arányosan számított gyakorisági mutató alapján a Győri Rk.-on a negyedik leggyakoribb a 

bűncselekmény (2012: 1332,22). A lopás típusaival kapcsolatban megállapítható, hogy az 

alkalmi és a besurranásos lopások a leggyakoribbak, az elkövetések pedig elsősorban 

készpénz, mobiltelefon, laptop és kerékpár megszerzésére irányultak (Horváth Cs., 2013). A 

betöréses lopások száma 2009 és 2011 között 28,29%-kal mérséklődött (760→545), majd 

2012-ben 13,76%-kal emelkedve 620-ra nőtt. A deliktum részesedése a legalacsonyabb volt a 

vizsgált városok között (2012: 285,02). A győri értékeket más, a bűncselekmény által erősen 

érintett városokhoz hasonlítva két, háromszoros differencia is megfigyelhető (Miskolc: 

817,92; Pécs: 690,20). A szignifikáns gyakorisági különbség nyilvánvaló összefüggésben van 

az egyes területek eltérő gazdasági és társadalmi különbségeivel. A betöréses lopás tipikusan 

az a bűncselekmény típus, ami a megélhetési bűnözés kategóriába sorolható. Győr esetében 

pedig relatíve alacsony – más régióközpontokhoz viszonyítva - a megélhetési 

bűncselekményeket elkövetők aránya. A bűnelkövetők elkövetési módszere továbbra is főként 

az ajtó- és ablakbefeszítés. A betöréses lopást területi síkra vetítve megállapítható, hogy az 

illetékességi terület települései közül Győr, Győrszentiván és Ménfőcsanak volt a 

legfertőzöttebb (Horváth Cs., 2013).  

A rablások számában 2009 és 2011 között jelentős csökkenés következett be (71→38), 

azonban 2012-ben több mint 30%-os emelkedés realizálódott (50). Az emelkedés ellenére is a 

legkevésbé érintett kapitányságok közé tartozik a Győri Rk. (2012: 22,99). E tekintetben is 

igen jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes települések között (Miskolc: 45,24; 

Budapest: 83,10). Érdemes megemlíteni azt a néhány kriminológus és egyéb szakemberek 

által már megemlített tényt, hogy a rablások gyakoriságát nagyban befolyásolják egy adott 

terület gazdasági és szociális mutatói, továbbá a cigányság aránya, mivel az etnikum rablási 

hajlandósága jóval magasabb az országos átlagnál (Csalay A.-Sziki L. 1991). Győr esetében az 

egyik legkisebb a romák aránya, mely véleményem szerint magyarázza az alacsony 

gyakorisági értéket.      

A rongálások számában 2012-ben következett be egy jelentős csökkenés (333→248), mellyel 

az ötödik legalacsonyabb gyakorisági mutató realizálódott az érintett városok között (114,01).  

A bűnügyi statisztika szempontjából pozitív, hogy csökkent a gépjárművekkel kapcsolatos 

bűncselekmények (2012: 252) és a csalások száma (2012: -56,51%). Követve az országos 

trendet, növekszik az internetes áruvásárlásokkal és a külföldi munkaszerzéssel összefüggő 

elkövetések előfordulása (Horváth Cs., 2013). 

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 2009-től kezdődően 

mérséklődés figyelhető meg (2168→1989), amely a szubjektív biztonságérzet szempontjából 

rendkívül kedvező. A számított gyakorisági mutató alapján a közepesen fertőzött városok 

közé tartozik a győri kapitányság (2012: 914,35). Az ismertté vált közterületen elkövetett 

bűncselekmények – Horváth Csaba kapitányságvezető véleménye szerint – „egy jelentős 

része olyan cselekmény, amely az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét nem 

befolyásolja (Horváth Cs., 2013).  

Az ismertté vált személy elleni erőszakos bűncselekmények száma 2010-től kezdve 

9,49%-kal csökkent (685→620). A lakosságszám arányosan számított gyakorisági mutató 



alapján a Győri Rendőrkapitányság 2011-ben a 2. legalacsonyabb, 2012-ben pedig a 

legalacsonyabb értéket mutatta (308,08 és 285,02). Igen jelentős különbségek fedezhetők fel a 

vizsgált városok között a személy elleni erőszakos bűncselekmények gyakoriságát illetően. 

Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza és Pécs az erősen fertőzött városok közé sorolható, míg 

Győr az egyik legkevésbé érintett településnek tekinthető.          

 

A bűnözés személyi oldala  

 

Az ismertté vált bűnelkövetők 

 

 Az ismertté vált bűnelkövetők száma a kriminálstatisztikai adatok alapján a vizsgált 

időszak minden évében - a néhány száz fős ingadozás ellenére is - 2000 fő fölött van. Ez a 

rövid távú kriminálprognózis szerint az elkövetkező években nem fog a 2000-es érték alá 

csökkenni. A gyakorisági mutató alapján lakosságszám arányosan a harmadik legtöbb 

bűnelkövető a Győri Rendőrkapitányság illetékességi területén vált ismertté (1028,8). A 

korspecifikus vizsgálatot követően kijelenthető, a 14-17 év közötti korcsoport részesedése a 

főváros után a legalacsonyabb (2012: 7,97%). A kedvező érték sejtetni enged az elkövetkező 

évek bűnelkövetői trendjére is. Ez alapján megállapítható, hogy relatíve kis számú az a 

halmaz, melyből a későbbiekben a felnőtt korú bűnelkövetők „meríthetnek”. Az ismertté vált 

fiatalkorú bűnelkövetők száma 2012-ben 177 fő volt, amely 16 fővel alacsonyabb, mint az 

előző év értéke.             

Győr esetében megfigyelhető, hogy folyamatos a település munkaerőigénye, amit 

bizonyít az is, hogy nem csak Magyarország területéről, hanem a Csallóközből is jelentős az 

ingázó munkavállalók száma. Magyarország esetében gyakorlatilag az ország egész területére 

kiterjed a város munkaerővonzó képessége. A megnövekedett lakossági mobilitás 

következtében eltérő szociális helyzetű, képzettségű, családi hátterű stb. csoportok települnek 

a városba. Ez az ún. gócpontokban (oktatási, egészségügyi intézmények, kereskedelmi 

egységek, kulturális intézmények, közlekedési csomópontok stb.) konfliktushelyzetek 

kialakulásához vezet(het) (Jármi Gy.-Tomay K., 2011), aminek hatása véleményem szerint 

mindenképp megmutatkozik az ismertté vált bűnelkövetők relatíve magas értékében.         

 

Sértetti oldal  

A bűncselekménnyel érintett személyek számában 2010 óta közel 600 fős csökkenést 

lehet regisztrálni (5322→4782). A sértettek korcsoportonkénti elemzése során megállapítható, 

hogy a gyermekkorúak aránya az érintett városok átlagához képest magasnak tekinthető 

(2012: részesedés - 2,11%, sértettek száma – 153 fő). A fiatalkorú sértettek esetében a kiugró 

részesedés már nem jelentkezik, sőt az egyik legalacsonyabb volt a korcsoport aránya (2012: 

3,2%). A 60 év feletti sértettek esetében szintén átlagon felüli, magas részesedés realizálódott 

(19,32%). A korcsoport sértetteink száma 2011-ig növekedett (798→938), majd 2012-ben 

csekély mértékű csökkenés realizálódott (938→924).          

 

Nyomozati eredményesség 

Az ENYÜBS adatai alapján 2009 óta folyamatosan csökken az eredményesen 

befejezett nyomozások száma. A csökkenés értéke mintegy 17% (49,34%→32,56%). A 



rendőrszakmai szemmel is jelentősnek tekinthető eredményromlás mögött a Győri 

Rendőrkapitányság esetében sem a nyomozati munka színvonalának eséséről van szó, hanem 

a jogszabályi változások és a járulékos bűncselekmények kapcsán alkalmazott statisztikai 

eljárás okozta anomáliáról. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a rendőri állomány 

átlagéletkorának jelentős csökkenése nyilvánvalóan a Győri Rk.-on sem hatott pozitívan a 

nyomozati eredményesség alakulására.                

 

2.9. Budapest közbiztonsági helyzete 

 

Budapest Magyarország fővárosa, a Közép-Magyarországi Régió és Pest megye 

központja. Népességszámát tekintve hazánk legnépesebb városa, lakossága 1,74 millió fő 

(2012). (A budapesti agglomeráció – amihez 81 település tartozik – lakosságával együttesen 

jóval több, mint kétmillió fő.) A város területe 525,09 km². Budapest Magyarország 

kulturális, gazdasági, kereskedelmi, ipari, és politikai központja. A város hazánk és Európa 

egyik legfőbb turisztikai desztinációja, évente több millió turista keresi fel (2011: 4,38 millió).     

Térszerkezeti adottságai és helyzeti adottságai egyedülállóak, ami Közép-Európa 

legjelentősebb gazdasági erőcentrumává tette. Hazánk közlekedési központja, az ország 

összes autópályája és főbb vasúti vonala érinti a fővárost. Az évszázadok alatt kialakult 

Budapest központúság és a természeti adottságok következtében a főváros közlekedés 

földrajzi adottságai kimagaslóak. 

A város méretéből adódóan kerületekre tagozódik, 1950 és 1994 között 22 került volt, az 

1994-ben létrehozott XXIII. kerület létrehozásával – ami a korábbi Soroksár nagyközség 

területét öleli fel – jelenleg 23 kerület található a fővárosban.  

A kerületek rendőrkapitányságai a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz (a 

későbbiekben: BRFK) tartoznak, azonban a kerületek számánál eggyel kevesebb kapitányság 

van, ugyanis a XX. és a XXIII. kerületnek közös kapitánysága van, így összesen 22 

rendőrkapitányság tartozik a BRFK irányítása alá. A kerületek között igen jelentős társadalmi, 

gazdasági, népességföldrajzi stb. különbségek fedezhetők fel, ami gyökeresen eltérő 

kriminálgeográfiai viszonyokat teremt. Épp ezért a BRFK egységes (az összes kerület 

kriminálstatisztikai adatait tartalmazó) adatbázisát nem célszerű homogénen kezelni, mivel az 

egyes kerületek rendszerint nagyvárosnyi lakosságszámmal rendelkeznek.   

Ha Budapest bűnözésföldrajzát vizsgáljuk, akkor feltétlenül érdemes megvizsgálni az ott 

kialakult szubkultúrákat, vagyis az olyan kultúrát, amely eltér az adott környezetben 

megszokottól. Egy Budapest méretű városnál már megvannak azok az elkülönült 

településrészek, amelyek eltérő értékrenddel és társadalmi státuszú lakossággal rendelkeznek. 

Itt már kimutathatóak a kriminalitási különbségek, ahol a bűncselekmények megoszlása 

igazodik a lakóterület jellegéhez. 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi helyzetének általános jellemzése. A 

bűncselekmények számának alakulása, dinamikája és tendenciája. 

 

 Az ismertté vált bűncselekmények terjedelmi vizsgálata kapcsán megállapítható, hogy 

a bűncselekményi értékek változásának előjele nem mindig követi az országos bűnügyi 



trendet. Ennek ellenére egyértelműen megfigyelhető az emelkedő trend úgy az országos, mind 

a fővárosi értékek esetén (2009: 104.253; 2012: 118.600). A terjedelmi vizsgálat során 

feltétlenül említést érdemel az a tény, hogy a főváros az ország lakosságának valamivel 

kevesebb mint 1/6-át adja, az ismertté vált bűncselekményeknek viszont az ¼-e a BRFK 

illetékességi területén válik ismertté. A főváros tehát döntő befolyással van az országos 

bűncselekményi értékek alakulására.  

Az abszolút értékeket tovább vizsgálva megállapítható, hogy az ismertté vált 

bűncselekmények számának 1990–2011 közötti számtani átlagát tekintve több mint 

háromszor annyi bűncselekményt követtek el a Budapesten, mint a legmagasabb értékkel bíró 

Pest megyében. A bűnelkövetők esetében ez a differencia „csak” 1,7-szeres. (Patkós Cs. – 

Tóth A., 2012) 

A 2011-2012-es évek vonatkozásában 10,24%-kal emelkedett az ismertté vált 

bűncselekmények száma (107.581→118.600), amely 2012-ben az országos bűncselekményi 

érték 398,18%-át adta (118.600-472.236). Az emelkedés hátterében Tóth Tamás főkapitány 

szerint „a korábbi időszakban az ún. járulékos bűncselekményekként a súlyosabb 

bűncselekmény magába olvasztotta ezeket a kisebb súlyú cselekményeket, azonban a tavalyi 

évtől ezeket már önálló deliktumként is értékelnünk kellett.”     

A BRFK esetében az egyes évek bűncselekményi értékei között - a nagy esetszámok 

okozta tompító hatás miatt - rendszerint csak elvétve fedezhetők fel olyan mértékben kiugró 

évek, amelyek extrém módon befolyásolnák egy adott év bűncselekményi struktúráját. Egy 

kisebb kapitányságnál viszont egy néhány ezer „B” lapos sorozat jellegű bűncselekmény is 

már jelentős hatással van a tárgyév bűncselekményi struktúrájára.  

 

A bűnözési fertőzöttség 

 

Mint az a fentiekben is említésre került a BRFK összesített adatai esetében ritkán 

fedezhetők fel olyan kiugró évek, amikor egy-egy bűncselekmény jelentősen módosítaná egy 

adott év bűncselekményi értékét. Sokkal inkább fedezhetők fel a fővárosi értékek elemzése 

során több évet felölelő bűnügyi trendek és folyamtok, mint egy-egy sorozat jellegű 

bűncselekmény okozta bűncselekményi érték torzulás. Ez természetesen megmutatkozik a 

100.000 főre számított bűnözési fertőzöttségben is. Amennyiben más, kisebb népességű 

városok bűncselekményi értékeiben nem következik be valamilyen extrém bűnügyi szituáció 

(lásd: pl. a 2012-es év székesfehérvári értéke), akkor a fővárosi gyakorisági mutató a 

legmagasabb. 2011-ben 6205,34, 2012-ben pedig 6815,93 volt a bűnözési gyakoriság. Ezek 

az értékek mintegy másfélszeresei a vizsgált nagyvárosok átlagának. A fővárosi értékek 

természetesen meghaladják az országos gyakorisági mutatót is (2012: Bp. - 6815; Mo. - 

4722).           

A fővárosi gyakorisági mutatót kerületi bontásban vizsgálva megállapítható, hogy rendkívül 

heterogén Budapest bűnügyi térképe. Elsősorban a külső kerületeknél (pl. XVI., XXII.) 

figyelhető meg, hogy a kevésbé fertőzött megyékkel mutatnak rokon vonásokat. A város 

központi kerületei (pl. V., VIII., XIII., VI.) viszont az ország leginkább fertőzött területi 

egységei közé tartoznak. (Jármi Gy.-Tomay K., 2011 és Patkós Cs. – Tóth A., 2012) 

 

A bűncselekményi főcsoportok struktúrája 



A személy elleni bűncselekmények számában 2010 óta statisztikai és bűnügyi 

szempontból egyaránt, kis mértékű csökkenés figyelhető meg (3849→3769). A főcsoport 

részesedése 3,18%, mely az egyik legalacsonyabb a vizsgált városok között. Az országos 

átlagtól való pozitív elhajlás több mint két százalék.    

A befejezett emberölés terén már egyértelműen megmutatkozik a nagyvárosi mivolt. A többi 

vizsgált megyei jogú várossal összevetve a fővárosi értékeket megállapítható, hogy egyes 

években nagyságrendi különbségek is megfigyelhetők a gyakoriságot illetően. A 2011-es év 

volt az, amikor a BRFK illetékességi területén a legtöbb ember vált gyilkosság áldoztává, 

összesen 90 fő. Az ezt megelőző két évben 71 illetve 78, 2012-ben pedig „mindössze” 47 fő 

halálozott el. 2012-re tehát 47,8%-os csökkenés következett be az előző év értékeihez képest 

(78→47). A bűncselekmény 100.000 főre eső gyakorisága 2011-ben 5,19, míg 2012-ben 2,7 

volt. Mindkét mutató alapján a budapesti értékek voltak a legmagasabbak.  

Ha más európai fővárosokhoz hasonlítjuk a budapesti értékeket és a területileg kisebb, de 

lakosságában közel azonos Bécset, Varsót vagy Prágát vesszük alapul, akkor megállapítható, 

hogy többek között az emberölés, az erőszakos közösülés, a rablás, de a lopás tekintetében is 

a magyar fővárosban kevesebb bűncselekményt követtek el (Tóth T., 2013). 

A testi sértések esetszámai szinuszgörbeszerűen 1719 és 2047 között ingadoztak. A 2011-12-

es évek esetében 3,93%-os esetszámi növekedés következett be (1882→1956). Rendkívül 

kedvező Magyarország nagyvárosainak gyakorisági adataival összevetve a testi sértések 

mutatója. 2011-ben a legalacsonyabb (108,55), 2012-ben pedig a harmadik legalacsonyabb 

volt a testi sértések lakosságszám arányosan számított gyakorisága (112,41).  

A közlekedési bűncselekményekben 2010 óta csökkenés figyelhető meg, a csökkenés 

mértéke mintegy 20% (2170→1686). 2012-ben a járművezetés ittas állapotban 

bűncselekmény 18,07%-kal, a járművezetés bódult állapotban pedig 3,3%-kal csökkent. A 

főcsoport részesedése az ismertté vált bűncselekményekből 1,42%. Ez az érték – amennyiben 

nem számítjuk a strukturálisan torzult székesfehérvári értékeket – úgy a legalacsonyabb a 

vizsgált városok között. Ez részben azzal hozható összefüggésbe, hogy a BRFK-nál 

„hiányzik” a többi kapitányság esetében a városon kívül található illetékességi terület, ahol 

látszólag kisebb a rendőrségi kontroll, ahol a közlekedési bűncselekmények nagy számban 

következnek be. 

A személyi sérüléses balesetek 2012-ben 4,8%-kal csökkentek (3278→3120), a halálos 

balesetek 14,3%-kal, a súlyos sérüléssel járó balesetek pedig 2,5%-kal emelkedtek. 

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 

főcsoportja relatíve kiegyenlített esetszámokkal jelentkezik. 2012-re az azt megelőző év 

értékéhez képest 12,7%-kal csökkent a főcsoportban ismertté vált deliktumok száma 

(764→667). Rendkívül pozitív, hogy a vizsgált városok között – amennyiben a torzult 

székesfehérvári értékeket nem vesszük figyelembe – a legalacsonyabb volt a főcsoport 

részesedése (2012: 0,56%). A főcsoporton belül a legnagyobb csökkenés a kiskorú 

veszélyeztetése (30,6%) és a tartás elmulasztása (16,6%) bűncselekmények esetében 

regisztrálható. Tekintettel arra, hogy mindkét deliktum a kiskorúakra nézve hátrányos, ezért 

az elrendelt nyomozások soronkívüliséget élveznek, és kiemelt figyelmet kapnak (Tóth T., 

2013). Az erőszakos közösülések 2010 és 2012 közé eső esetszámai 26 és 29 között 

ingadoztak. Gyakoriság tekintetében a 4. és az 5. legmagasabb mutató realizálódott, vagyis a 



főváros a közepesen fertőzött települések közé sorolható. Az érintett időszakban a 2009-es év 

tekinthető kiugrónak, amikor 41 db erőszakos közösülést követtek el.  

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni 

bűncselekményekben 2012-ben következett be jelentős emelkedés, amikor közel 500-zal 

növekedtek a főcsoport bűncselekményei (1061→1525). Részesedése ezáltal 0,3%-kal 

emelkedett a 2011-es év értékéhez képest (2012: 1,29%). Az emelkedés ellenére az egyik 

legalacsonyabb volt a főváros részesedése a vizsgált kilenc város között.      

 A közrend elleni bűncselekmények – követve az országos trendet – 2009 és 2012 

között jelentős esetszámi növekedésen mentek keresztül, és közel kétszeresére emelkedett a 

számuk (15.975→31.885). 2012-re az előző évhez képest 56,7%-os emelkedés következett be 

(20.342→31.885). A főcsoport részesedése 2012-ben 26,88% volt, ami az egyik 

legalacsonyabb volt az érintett régióközpontok között. A főcsoport drasztikus esetszámi 

növekedése mögött a visszaélés okirattal bűncselekmény 211,5%-os emelkedése áll 

(7002→21.814). Az emelkedést a már más városoknál is említett „B” lap kitöltési 

mechanizmus okozta. 

A szubjektív biztonságérzetre a főcsoport egyik legnagyobb hatást gyakorló deliktuma a 

garázdaság. Esetszámai – a 2012-es év 16,9%-kos emelkedésének ismeretében is – 

viszonylagos stabilitást mutatva, 1748 (2009) és 2052 (2012) között ingadoztak. A 

bűncselekmény gyakorisága alapján a főváros 2011-ben a 3. (101,29), 2012-ben pedig a 4. 

legalacsonyabb értéket mutatta (117,93). Ezek az értékek már csak annak a ténynek az 

ismeretében is figyelemreméltóak, hogy a fővárosban gyakorlatilag heti rendszerességgel 

kerülnek megrendezésre olyan nagy tömegeket vonzó kiemelt rendőri biztosítást igénylő 

rendezvények (elsősorban sportrendezvények), ahol gyakoriak a rendbontások (elsősorban 

garázdaság), melyek nyilvánvalóan jelentősen emelik a deliktum számát.
25

 (A 

tömegrendezvényeknek a fiatalokra és a bűncselekményekre gyakorolt kedvezőtlen hatása 

már a 60’-as évektől problémaként jelentkezett a BRFK-n.) (Kobolka I.-Sallai J., 2008)    

A gazdasági bűncselekmények terjedelmében 2012-ben következett egy nagyobb 

arányú emelkedés (53%) (4839→7398). Ezt megelőzően 5000 környékén volt az ismertté vált 

gazdasági bűncselekmények száma. 2012-ben a főcsoport részesedése 6,24% volt, ez alapján 

a közepesen érintett települések közé sorolható a főváros. Az emelkedés hátterében a 

készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés 123%-os emelkedése áll (4839→7398), 

amely főként a bankkártyák mind szélesebb körben való elterjedésének egyik negatív 

következménye (Tóth T., 2013).  

A pénzhamisítások esetszámában 2009 óta igen figyelemreméltó, 65,79%-os csökkenés 

következett be (418→143). Feltétlenül említést érdemel a csökkenés dinamikája, amely a 

2010/11 években volt a legerőteljesebb (az esetszám ekkor 368-ról 176-ra csökkent). Szintén 

figyelemreméltó a deliktum gyakorisági mutatója. A 2011-es év értéke alapján (10,15) a 

közepesen fertőzött városok közé sorolható Budapest, a 2012-es év 8,22-os mutatója alapján 

viszont a legalacsonyabb érték realizálódott a fővárosban.       
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 „A Budapesti Rendőr-főkapitányság 2012. évben összesen 1879 rendezvény és 339 utazás és programhely 

biztosítását hajtotta végre. A csapatszolgálati századok 2012. évben 419 esetben vettek részt biztosítási feladatok 

ellátásában. Ezek jellemzően sportesemények, védett személyek biztosítása, a március 15-ei illetve október 23-ai 

állami ünnepség, mozgalmak által szervezett demonstrációk, bírói tárgyalások.” (Tóth T., 2013)    



A vagyon elleni bűncselekmények esetszámai a vizsgált időszakban kiegyenlítettnek 

tekinthetők, abszolút értékei 71.567 és 76.044 között ingadoztak. 2010 óta csekély mértékben 

ugyan, de a főcsoport esetszámi csökkennek (76.044→71.567). A főcsoport részesedése 

meglehetősen magas (2012: 60,34%) – annak ellenére, hogy a 2011-12-es évek esetében a 

részesedésben négy százalékos csökkenés következett be –, amely a vizsgált városok között a 

legmagasabb volt, az országos átlagot pedig 5%-kal haladta meg.      

A lopások számában 2010 óta csekély mértékű csökkenés tapasztalható (44.319→41.705). A 

csökkenés ennek ellenére is a BRFK mutatója kétszerese a vizsgált városok értékeinek (2012: 

2396,78). Ennek oka egyértelműen a nagyvárosi lét mibenlétében keresendő, amely az 

alábbiakban taglalt bűncselekmény típusok gyakoriságában markánsan megmutatkozik. Az 

ismertté vált lopások számában 2012-re 3,5%-os csökkenés következett be, ami a szubjektív 

biztonságérzet alakulása szempontból kevésbé tekinthető relevánsnak, azonban a gazdasági 

válság okozta társadalmi és gazdasági feszültségek következtében rendkívül pozitívnak 

tekinthető. A lopás bűncselekmény adja a főcsoport ismertté vált bűncselekményeinek több 

mint 50%-át (2012: 58%). A lopáson belül 13,8%-kal növekedett az ismertté vált 

személygépkocsi lopások száma (Tóth T., 2013). A betöréses lopások esetében 2009 és 2011 

között erőteljes terjedelmi növekedés következett be (7904→10.743), majd 2012-ben 600 db-

bal csökkent az ismertté vált betöréses lopások száma. A vizsgált időszak utolsó két évében, a 

főváros a harmadik legérintettebb település volt a bűncselekmény gyakoriságát illetően 

(582,29).  

A rablás bűncselekmény tekintetében kiugró Budapest érintettsége. A 2010-12-es évek 

értékeit vizsgálva megállapítható, hogy éves szinten mintegy 1500 deliktum realizálódik 

(2012: 1446). Az abszolút értékeknél „beszédesebb” a gyakorisági mutató. 2012-ben 83,10 (!) 

volt a 100.000 főre eső rablások száma (2011: 89,29). A település érintettsége különösen 

akkor szembetűnő, ha összevetjük vidéki nagyvárosaink értékeivel. A 2012-ben legkevésbé 

érintett Nyíregyháza és Budapest között közel 5-szörös volt a differencia, de a főváros és 

Miskolc között is majd’ kétszeres különbség figyelhető meg. A jelentős eltérések hátterében 

részben a nagyvárosi anonimitás nyújtotta kedvező elkövetési feltételek állnak.    

A rongálások estében szintén hasonló aránytalanságok fedezhetők fel. A 2011-2012-

es évek gyakorisági értékei alapján a leginkább érintett Budapest és a legkevésbé érintett 

városok gyakorisági mutatója között három, olykor pedig négyszeres különbség fedezhető fel. 

A 2012-es év 4642 db-os esetszáma és a 266,78-as gyakorisági mutatója relatíve kedvezőnek 

tekinthető, amennyiben azt a 2010-es év 7418 db-os „aktaszámával” vetjük össze.  

A rongálások döntő többsége motiválatlan, garázda jellegű cselekmény, melyek a nagyvárosi 

élet egyik negatív következményének tekinthetők. Budapesten halmozottan jelentkezik a 

nagyvárosokra jellemző, népességkoncentráció okozta sokszínűség (etnikai, jövedelmi stb.) és 

az emberi kapcsolatok elszemélytelenedése, melyek hatására csökken a társadalmi kontroll és 

a normákhoz való alkalmazkodás kényszere. Ebből adódóan országos szinten a fővárosban a 

legmagasabb a normaszegő és a deviáns viselkedésű emberek aránya, akiknél igen gyakori az 

alkohol és a kábítószer fogyasztás, a mentális betegségekre illetve a vandalizmusra való 

hajlam (Jármi Gy.-Tomay K., 2011). 

A vagyon elleni főcsoportban számos olyan bűncselekmény szerepel, melyek elkövetése 

nagyban befolyásolja a szubjektív biztonságérzet alakulást. Ezen deliktumok közül 2012-ben 

többnél pozitív előjelű változások történtek. A zárt gépjármű feltörések 8,0%-kal, a betöréses 



lopások 5,7%-kal, lakásbetörések 2,2%-kal, a rablások száma pedig 6,6%-kal csökkent. 

Utóbbi kapcsán kiemelendő, hogy a postahivatalok és a pénzintézetek sérelmére elkövetett 

fegyveres rablások száma csökkent, viszont a kiskereskedelmi egységek sérelmére elkövetett 

rablások száma nőtt. Égető problémaként jelentkezik a BRFK működési területén a színesfém 

lopás. A bűncselekmény országos szinten is egyre nagyobb gondot okoz. A kiváltó ok: a 

színesfémeknek az elmúlt néhány évben bekövetkezett áremelkedése. Olyan mértékben 

emelkedett a színesfémek felvásárlási ára az elmúlt időszakban, hogy sok bűnelkövető 

számára gyakorlatilag ez biztosítja a megélhetést. Az elkövetők elsősorban a MÁV Zrt, a 

BKV Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. sérelmére követnek el éves szinten több százmillió 

forint nagyságban bűncselekményeket. Csekély mértékben ugyan, de 4%-kal emelkedett a 

zseblopások száma. Nemzetközi összehasonlításban azonban még mindig alacsonyabb a 

zseblopások száma, mint Bécsben és Prágában (Tóth T., 2013).  

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában bár 2010 óta csökkenés 

figyelhető meg (41.414→37.793), gyakorisági mutatója alapján a legkisebb mutatójú 

városokkal összevetve, akár 2,5-szeres különbség is megfigyelhető (2012: 2171,96).  

A közterületen elkövetett bűncselekmények számának csökkentése érdekében úttörő jellegű 

lépéseket tettek a főváros egyes kerületeiben a térfigyelő rendszerek kiépítésével. Ennek 

hatásra a főváros számos, bűnügyi szempontból neuralgikus pontján jelentősen csökkent a 

közterületeken elkövetett bűnesetek száma.   

A közbiztonság és a szubjektív biztonságérzet szempontjából mindenképp negatív 

előjellel minősíthető az a tény, hogy, hogy az ismertté vált személy elleni erőszakos 

bűncselekmények számában 2009 óta monoton növekedés figyelhető meg. Értéke 2009 és 

2012 között 33,44%-kal emelkedett (5162→6888). Az összesített adatok alapján a növekedés 

ellenére is a közepesen érintett települések közé sorolható a főváros. 

Az ügyforgalmi statisztika adatai alapján összességében kijelenthetjük, hogy „Ha az 

állampolgárokat leginkább irritáló bűncselekmények mutatóit összehasonlítjuk a környező 

országok fővárosainak bűnügyi statisztikai mutatóival, megállapítható, hogy Budapest 

közbiztonsága jó, az európai átlagnak megfelelő, több bűncselekmény tekintetében pedig igen 

kiváló eredményeket mutat fel.” (Tóth T., 2013) 

 

A bűnözés személyi oldala  

 

Az ismertté vált bűnelkövetők 

 

 Az ismertté vált bűnelkövetők száma 2010 óta csökken (2012: 13.633 fő). A 

lakosságszám arányos gyakorisági mutató alapján a bűnelkövetők gyakorisága a második 

legkedvezőbb értéket mutatta (2012: 796,22). A fenti értékek alapján azt a megállapítást 

tehetjük, hogy az ismertté vált bűncselekmények gyakorisága jóval a vizsgált városok átlaga 

feletti, a bűnelkövetők gyakorisága pedig átlag alatti volt. Ez alapján kijelenthetjük, hogy a 

fővárosban bűncselekményt elkövetők által elkövetett deliktumok száma átlag feletti (8,7 

bcs./fő.). Ugyanezen számítási mód alapján a 2012-ben legalacsonyabb bűnözési 

fertőzöttséget mutató Nyíregyházi Rk. esetében a fenti érték 3,6 volt. 

A fiatalkorúak száma a vizsgált időszakon belül 2010-ben és 2011-ben mutatott 1300 feletti 

érteket, 2009-ben és 2012-ben viszont az 1100-at sem érte el. A 2012-es év kedvezőnek 



tekinthető gyakorisági mutatója alapján, a legalacsonyabb volt a 14-17 év közötti 

bűnelkövetők aránya az ismertté vált bűnelkövetőkből (7,6%).      

A főváros értékeit a megyei főkapitányságok adataival összehasonlítva, 

megállapítható, hogy Budapest a bűnelkövetők gyakoriságát tekintve csak a rangsor második 

felében található. A leginkább fertőzött megyék bűnkibocsátó területként azonosíthatók (pl. 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg). Ezen megyékből a bűnelkövetők egy 

része nagy valószínűséggel nem saját megyéjében, hanem más megyében, elsősorban a BRFK 

működési területén követ el bűncselekményeket (Patkós Cs. – Tóth A., 2012). 

A bűncselekmények jóval nagyobb számban fordulnak elő a belváros fizikailag 

leromlott és slumosodott területein (lásd: betört ablak/broken window elmélet). Ezért 

tekinthető kiemelt fontosságúnak a belváros e gettósodott területeinek az újjáélesztése, a 

szociális és fizikai rehabilitációja. A Józsefváros egyik legnagyobb krízisterületén, a 

Magdolna negyedben, a probléma kezelésére szakemberek bevonásával egy modellkísérleti 

programot indítottak el. Ennek keretében az egyik legfontosabb prioritás a városrész szociális 

rehabilitációja volt. A bűnmegelőzéssel és szociális munkával foglalkozó szakemberek 

kiemelt figyelmet fordítottak a területen élő gyermek és fiatalkorúakra, mivel rendkívül nagy 

a veszélye a korcsoportok viktimizációjának, illetve a bűnelkövetővé válásuknak (Jármi Gy.-

Tomay K., 2011).    

 

Sértetti oldal  

 

A bűncselekmények áldozatává vált személyek számában 2009 óta 25,44%-os 

emelkedése következett be (58.375 /2009/ → 73.226 /2012/). A gyermekkorú sértettek 

esetében az érintett városok között az egyik legkedvezőbb mutatóval rendelkezik a főváros. 

2012-ben a korcsoport részesedése mindössze 0,94% volt. Számuk tekintetében 2012-ben 

3,4%-os csökkenés következett be (709→685). A fiatalkorúak esetében 2009 és 2011 között 

számottevő terjedelmi növekedés tapasztalható (1294→1687), majd értékük 2012-ben 1687-

ről 1560-ra csökkent (-7,53%). A regisztrált gyermekkorú sértettek aránya alapján szintén a 

legkedvezőbb mutatójú városok közé sorolható a főváros. Mindkét korcsoport esetében a 

kapott érték a várakozásomtól eltérő, mivel a kriminológiai kutatások azt igazolják, hogy a 

nagyvárosokban nagyobb a viktimizáció veszélye, mint egy kisebb lélekszámú településen. 

Az időskorú sértettek számának esetében 2009 óta tartó növekedés figyelhető meg 

(8970→13.740). A jelentős terjedelmi növekedés ellenére is átlagosnak tekinthető a 

korcsoport aránya a sértetti halmazból (2012: 18,76%). Ezen érték is kedvezőnek tekinthető, 

mivel a nagyvárosi anonimitást kihasználva, a fővárosban a „legkedvezőbbek” a feltételek 

arra, hogy a koruknál fogva kiszolgáltatott emberek pl. csalás- és lopássorozatok áldozataivá 

váljanak. 

A sértettek kapcsán a főváros esetében mindenképp meg kell említeni, hogy más 

városokhoz viszonyítva jelentős a külföldi sértettek száma. A külföldi sértettek számának 

meghatározása azonban rendkívül problematikus, mivel esetükben jelentős látenciával 

számolhatunk (Jármi Gy.-Tomay K., 2011). Ennek okát a kutatók részben abban látják, hogy 

legtöbbjük csak a súlyos deliktumok bekövetkeztekor él feljelentéssel (Michalkó G., 1996), és 

főként azon bűncselekmények vonatkozásában, melyekben a biztosító a feljelentés 

megtételéhez köti a kár megtérítését (Déri P., 2005). Abszolút értelemben a legtöbb külföldi a 



fővárosban válik sértetté, amely tulajdonképpen törvényszerűnek mondható. A külföldiek 

sérelmére megvalósított bűncselekmények zömmel vagyon elleni deliktumok, elsősorban 

lopások (pl. zseblopás) és gépkocsival összefüggésbe hozható bűncselekmények. Az ún. 

gazdag nyugati turisták a legveszélyeztetettebbek, mivel részint ők hoznak magukkal jelentős 

értéket képviselő tárgyakat, másrészt pedig ők azok, akik kevésbé vannak felkészülve ilyen 

jellegű támadásokra (Michalkó G. 2002). 

 

Nyomozati eredményesség 

 

 A BRFK nyomozati eredményességével kapcsolatban megállapítható, hogy az a 

vizsgált évek többségében legalább 10%-kal alacsonyabb, mint az érintett városoké. Ennek 

nyilvánvaló oka a város méretében és az ebből adódó kriminológiai törvényszerűségekben 

keresendő. A nappali népességét tekintve mintegy kétmilliós városban, jóval nagyobb 

számban fordulnak elő olyan ún. tömegügyeknek (vagy tucat ügy) nevezett deliktumok, 

melyek nyomozási eredményessége – más nagyvároshoz hasonlóan – rendkívül alacsony 

(zseblopás, kerékpárlopás, alkalmi lopások stb.). A nyomozati eredményességet csökkentik 

továbbá a külföldiek sérelmére elkövetett bűncselekményekben folytatott – nagy százalékban 

–  eredménytelen nyomozások is.  

Hasonlóan a vizsgált városokhoz, az érintett négy év alatt a fővárosban is jelentős nyomozati 

eredményesség csökkenés következett be (39,96% /2009/ →20,81% /2012/). Ennek okaként a 

többi kapitányság esetében is megjelölt jogszabályi és statisztikai változásokat lehet 

megemlíteni.  

 

 

Következtetések: 

 

 Az elmúlt időszakban Pécs példáján beigazolódott, hogy az emberek szubjektív 

biztonságérzetét a média jobban tudja befolyásolni, manipulálni, mint a viszonylag 

objektív kriminálstatisztika. 

 Az eltérő földrajzi, társadalmi adottságok a kriminálstatisztikában is éreztetik 

hatásukat. Így a borsodi megye székhelye és a prosperáló Kecskemét között jelentős 

eltérések mutatkoznak a közbiztonsági helyzet terén is.  

 Egyes bűncselekmények (lopás, gépjárműlopás és feltörés…) a szubjektív 

biztonságérzetet jobban befolyásolják. 

 Az elmúlt mintegy egy évtized adatait elemezve megállapítható, hogy egyes városok 

(pl. Debrecen) bűnügyi értékeiben (az extrémumokat nem számolva) sem jelentős 

csökkenés, sem emelkedés nem volt megfigyelhető. 

 A bűnelkövetők korspecifikus vizsgálata alapján megállapítható, hogy magas értéket 

mutat a fiatalkorú bűnelkövetők aránya. A három legmagasabb értéket mutató város 

Debrecen mellett Nyíregyháza (12,13%) és Miskolc (12,73%) volt. Ez mindenképp 

előrevetíti az elkövetkező évek kriminalisztikai trendjeit. Mindhárom megyében 

kifejezetten magas a gyermekkorú elkövetők aránya is, így néhány év múlva a most 14 



év alatti gyermekek vétőképes korba lépve, maguk is sajnos bűnelkövetőkké 

válhatnak. 

 A sértetti oldalon három olyan korcsoport van, amivel a média is kiemelten 

foglalkozik, ami leginkább hatással van a szubjektív biztonságérzetre: a 

gyermekkorúak (0-13), a fiatalkorúak (14-17) és az időskorúak (60-). 

 Az utóbbi időszakban a rablás esetszámainak növekedése mögött elsősorban az áll, 

hogy „fiatalkorúvá, illetve fiatal felnőtté cseperedett egy olyan elkövetői réteg, amely 

nem riad vissza az útonállásszerűen elkövetett rablások elkövetésétől.” 

 A közterületen elkövetett bűncselekmények számának csökkenése elsősorban az 

önkormányzat anyagi segítségével megvalósított gyalogos szolgálati forma mind 

gyakoribbá válásának pozitív következménye. A demonstratív közterületi jelenlétnek 

bűnmegelőző szerepe van, illetve nagyban javítva az állampolgárok szubjektív 

biztonságérzetét. 

 Miskolc esetében is relevanciával bír az a kriminológusok által végzett felmérés, ami 

megállapította, hogy azon területeken, ahol az országos átlagnál jóval magasabb a 

munkanélküliség és a képzetlen munkaerő aránya, ott a kilátástalanság és a 

szegénység okozta helyi feszültségek és deprivációk (pl. alkoholizmus) következtében 

emelkedettebb értéket mutat az erőszakos és indulati jellegű cselekmények száma. 

 „A városokban elkövetett bűncselekmények típusa és intenzitása szorosan összefügg az 

adott település folyamatosan fejlődő, alakuló társadalmi és gazdasági helyzetével, 

politikai berendezkedésével, technikai előrehaladottságával és nem utolsósorban 

kultúrájával.” 

 Az állampolgároknak a szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásolja, hogy az 

elmúlt évtizedekben bekövetkezett változások a tolerancia tűrőképességüket 

nagymértékben csökkentette.  
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