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1. BEVEZETÉS 

 

A 20. század nemcsak a globalizációs folyamatokat, annak társadalmi-gazdasági hatásait, 

hanem a nemzetállamok szerepének változását, a metropoliszok és nagyvárosi terek 

dominanciájának korszakát is magával hozta. Ma már abban a korban élünk, ahol a 

népességkoncentráció mellett a gazdasági fejlődés motorját és egy térség fejlődését a 

nagyvárostérségek nemzetközi munkamegosztásban való sikeres részvétele jelenti (Enyedi, 

Gy. 2004; Bordeau-Lepage, L. 2003; Hegedűs, J. 2008; Szigeti, E. 2001, Somlyódyné Pfeil, 

E. 2008; Lengyel, I. – Rechnitzer, J. 2000). 

 

A fejlődéssel együtt azonban számos kihívással is szembenéznek a nagyvárosi térségek: így 

elöregedő és változó társadalmi struktúrával, környezeti problémákkal, leromló 

városrészekkel, leszakadó környékkel, a gazdasági fejlődés és életszínvonal biztosításával, az 

urbanizációs folyamatok változásával, szegregációs folyamatokkal, a környékükkel való 

kapcsolatuk átalakulásával, valamint növekvő társadalmi és települési egyenlőtlenségi 

viszonyokkal (Enyedi, Gy. 2011; Le Galés, P. – Therborn, G. 2009; Lengyel, I. 2010, 

Szirmai, V. 2009). Ezek a folyamatok nemcsak a fejlett nyugati világban, hanem a poszt-

szocialista városfejlődésben, kiváltképp a rendszerváltozás után a magyar városfejlődési 

folyamatokban is megjelentek (Szirmai, V. 2004), amelyek hatással vannak a devináns 

csoportok térbeli megjelenésének, a bűnözésnek is fő színtereinek alakulásában. 

 

A bűnözés, a bűncselekmények és a különböző deviáns viselkedési módok minden 

társadalomban meglévő jelenségek. Vizsgálata különböző társadalmi jellemzők, így az 

életkor, családi állapot, iskolai végzettség, jövedelmi helyzet szerint a különböző 

tudományágakban gyakran megjelenik, míg a területi, ezen belül városi, nagyvárostérségi 

szintű elemzések és összehasonlítások készítése meglehetősen hiányos, így több célból is 

indokolt. Egyrészt korábbi kutatásokból ismeretes, hogy az urbanizáció jelentőshatással van a 

bűnözésre: városiasodás, a városi élet magasabb bűnözéssel is jár (Vígh J. 1992). Ezt 

igazolják az adatok is, miszerint Magyarországon a bűncselekmények 70-80 %-a 

nagyvárosokhoz kötődnek (Irk F. 2008), bár azt kevésbé tudjuk, hogy mely városok járnak az 

élen a bűnözés tekintetében. Másrészt az utóbbi évekre vonatkozóan nem készültek a magyar 

nagyvárosokra vonatkozó összehasonlító elemzések, csupán regionális, vagy megyei szintű 

vizsgálatok, holott ezt a mai bűnügyi statisztikák már lehetővé teszik. 
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A tanulmány egyik célja megvizsgálni, miként alakul az ismertté vált bűncselekmények (és 

azok különböző típusai) mértéke a magyarországi nagyvárostérségekben (így a 100 ezer fő 

feletti nagyvárosokban és környékeiken
1
), valamint melyek a bűnözés területiségének 

legfontosabb jellemvonásai. További cél a nagyvárostérségi kriminálgeográfiai jellemzők 

összehasonlítása, vagyis hol jelennek meg a különböző típusú bűncselekmények. 

 

2. PROBLÉMAFELVETÉS 

 

A kriminalitás és bűnözés fogalma szorosan kapcsolódik egymáshoz. A kriminalitás – 

függetlenül az elkövető életkorától, demográfiai és lakóhelyi jellemzőitől – a társadalom érték 

és/vagy eszközrendszerét sértő, ön és/vagy közveszélyes, szegregációt kiváltó és szankciót 

maga után vonó viselkedésforma. Társadalmi tömegjelenségről van szó, szociológiai 

aspektusból a deviáns viselkedések egyik markáns formája, ugyanakkor a bűnöző életformát 

nem sorolhatjuk teljes bizonyossággal a devianciák körébe. Ahogyan azt Émile Durkheim 

megfogalmazta – amellyel ma is teljes mértékben egyetérthetünk – a bűnözés minden 

történelmi korszakban más, s összefügg a társadalmi és gazdasági fejlődéssel (Gönczöl – 

Kerezsi 1996). A fejletlen társadalmak esetében említhető létfenntartó, szükséglet-kielégítő 

bűnözés mellett, a fejlődő és fejlett országok esetében megjelenik a jóléti-, fehérgalléros 

bűnözés is. Ellenben a kábítószer-fogyasztás devianciájával, a kriminalitás minden kultúrában 

elítélendő és büntetendő magatartásforma.
2
 

 

Mai megfogalmazás szerint a bűnözés „a mindenkori társadalomhoz való viszonyok 

kifejeződése olyan magatartásokban, amelyek sértik az adott társadalom politikai, gazdasági, 

kulturális rendjét, az uralkodó társadalmi értékeket s ezen keresztül a büntetőjogi normákat” 

(Vigh, J. 1998). A bűnözés a társadalom elítélését váltja ki, mert nemcsak más, egyén vagy 

közösség ellen irányul, hanem többnyire racionális viselkedés, afféle eszközváltás a 

társadalom által elfogadott eszközrendszerrel szemben. Végül más devianciákkal ellenben a 

bűnözés nem vezethető vissza egyetlen okra, különböző hatások együttes érvényesülésének 

következménye. 

 

 

                                                           
1
 Budapest, Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged, Székesfehérvár és térségeik. 

2
 Egyes társadalmakban az emberi élet elvételét sem tartják túlzásnak a bűnözés szankcionálásában. 
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Magyarországon a társadalmi, politikai és gazdasági változások jelentős szerepet játszottak a 

bűncselekmények számának, területi elhelyezkedésének alakulásában. Összességében az 

elmúlt évtizedek statisztikai adatainak vizsgálata alapján kiderül, hogy a bűncselekmények 

számának alakulása a rendszerváltozást követően növekedett meg jelentős mértékben, addig 

viszonylagos kiegyenlítettségről beszélhetünk (110 000 és 130 000 közötti érték). Az 1990 

utáni drasztikus növekedésnek, vagyis a bűncselekmények számának megduplázódásához, 

valamint az 1998. évi csúcspontjának kialakulását (több mint 600 000 ismertté vált 

bűncselekmény) számos ok vezetett (a szubjektív és objektív okok bemutatását lásd a 

következő fejezetben). Többek között a társadalmi dezorientáltság, az államhatalom 

gyengülése, a jogbizonytalanság, a tisztességtelen szabad verseny és a gyors meggazdagodási 

vágy felélénkülése, a gazdasági recesszió, a lakosság jelentős hányadának létbizonytalansága, 

életszínvonalának csökkenése, a szegénység kockázatának növekedése, a munkanélküliség; a 

valamint a nemzetközi migráció felerősödése és a nemzetközi szervezett bűnözés megjelenése 

egyaránt szerepet játszott. 1998 után ezt követően csökkent a bűncselekmények száma, 2009-

ben 400 ezer alá) és egyensúlyi szinten stabilizálódott az évezred elejére. 2010-ben az előző 

évihez képest több mint 13%-kal nőtt az aránya, 2011-ben 451 371 bűncselekményt 

regisztráltak (Finszter é. n.). 

 

Az egyik kérdés az adatok viszonylag magas stabilitásával kapcsolatban az, hogy ez 

általánosságban véve egy negatív tendencia kezdete, valamint hatással voltak-e a gazdasági 

válsághoz kapcsolódó nehézségek, vagy a nyilvántartással kapcsolatos rendőrségi gyakorlat 

megváltozásának a következményéről beszélünk csupán. A másik kérdés pedig az, hogy a 

bűncselekmények mennyire kötődnek a nagyvárosokhoz, milyen arányban jelenik meg a 

nagyvárosi bűnözés és milyen különbségek jelennek meg a vizsgált területek között, milyen 

jellegűek a bűncselekmények és ezek miként függnek össze az elmúlt évekbeli társadalmi-

gazdasági változásokkal. 
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3. KUTATÁSI MÓDSZEREK ÉS FELHASZNÁLT ADATBÁZISOK 

 

A bűnözés társadalmi hatások szempontjából szociológiai, az egyén szempontjából 

pszichológiai kérdés, területi szempontból pedig változó képet mutat, összefüggésben a 

társadalmi folyamatok változásával. Mint minden társadalmi jelenség, a bűnözés is 

térspecifikus, így kimutathatók területi különbségek. Ezeket a területi differenciákat, a 

bűnözés tér- és időbeli aspektusait vizsgálja és szemlélteti a kriminálgeográfia, vagyis a 

bűnözésföldrajz, amely az alkalmazott szociálgeográfia egyik ágazata, nevezetesen a 

kriminológia és a társadalomföldrajz között álló interszubdiszciplína (Tóth, A. 2007). 

 

A kriminálgeográfia, mint tudományterület három fő vonulatát különböztethetjük meg:  

 

 1830 és 1880 között Franciaországban és Angliában uralkodó irányzat, melyet kartográfiai 

vagy geográfiai irányzatnak is neveznek. Ezen irányzat két jeles képviselője A. M. 

Guerry, francia jogász és A. Quetelet, belga matematikus és morálstatisztikus. A 

bűnözésre vonatkozó statisztikai adatok és a szociális helyzet ismeretében 

következtetéseket vontak le az anyagi helyzet, a népsűrűség és a bűnözés összefüggéseire. 

 A tipológiai iskola a kriminálantropológiai irányzat nyomdokain haladva az emberek 

mentális és fizikális jellemzői alapján vizsgálta az emberek és a bűnözés kapcsolatát. 

 A szociális ökológia – a földrajzi változókra koncentrál, annak tükrében, hogy ezek 

milyen viszonyban állnak a bűnözéssel. Ezen tudományág művelői ismerték fel és 

osztályozták az azonos szociális helyzettel bíró városon belül meglévő területeket. 

 

A tudományterületen végzett kutatások és a bűnözés térképi ábrázolása nemzetközi szinten 

közel 150 éves múltra tekint vissza, a magyarországi kutatások csupán az elmúlt 30-40 évben 

kerültek előtérbe, a statisztikai és térinformatikai rendszerek elmúlt 10-15 éves fejlődésének 

köszönhetően, amelyek lehetővé teszik az összehasonlító vizsgálatok készítését. A 

kriminálgeográfia célja, hogy: 

 lehetőleg pontos képet fessen a bűnözés térbeli elterjedéséről, 

 felvilágosítson a bűnözés „forró pontjairól”, 

 rámutasson ezen jelenségek tömeges megjelenésének okaira, 

 támaszpontot adjon egy céltudatos bűnmegelőzés megvalósítására és felbecsülje, hogy 

az intézkedések milyen hatást értek el. 



 
 

7 
 

A magyar nagyvárostérségek bűnözési helyzetének bemutatására és leírására több módszer 

került alkalmazásra. Egyrészt a korábbi, kapcsolódó kutatások és elemzések áttekintése 

történt, amelyek közül kiemelhetők az országos és regionális szintű analízisek (neveket ide). 

Másrészt az elmúlt 20 év, vagyis az 1990 és 2012 közötti időszak adataira vonatkozó 

vizsgálatok kriminálstatisztikai adatok elemzésével, valamint kriminálgeográfiai ábrázolással 

történtek. 

 

A kriminálstatisztika az igazságügyi statisztikának az az ága, amely a bűnözésre mint 

társadalmi tömegjelenségre, és a bűnözéssel foglalkozó állami szervekre vonatkozó adatok 

gyűjtésével, rendszerezésével, feldolgozásával és elemzésével foglalkozik. Az adatok 

forrásával kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy felvételükkel kapcsolatban több probléma 

jelentkezik. Ugyanis a bűnözés teljes terjedelmének számbavételére nincs lehetőség, mindig 

van egy (kisebb-nagyobb) rejtve maradó, ún. látens bűnözés is. Így a regisztrált 

bűncselekményekkel és elkövetőkkel kapcsolatos adatok és az azokból levont következtetések 

a teljes bűnözési kép csupán egy szeletét jelenítik meg. Belőlük ugyanis csak azokat a 

bűncselekményeket és elkövetőket ismerhetjük meg, amelyek elkövetését a hatóságok 

észleltek.
3
 Jelen tanulmányban is csupán a regisztrált bűncselekmények és bűnelkövetők 

száma került elemzésre, mivel ezekről rendelkezünk hivatalos adatokkal. 

 

Az adatok kriminálgeográfiai tematikus térképeken jelennek meg, amelyek ábrázolása két 

módon történhet. Egyrészt olyan tematikus, bűnözési térképeken, amelyen a bűnözés 

valamely jellemzőjének földrajzi elhelyezkedése ábrázolható (Erdősi S. 2002). Másrészt 

lehetőség nyílik egy-egy kisebb területen, az ún. forró pontok (foltok) analízisére (ún. Hot 

Spots Analysis), amelyek olyan térképi ábrázolásokat jelentenek, ahol a bűncselekmények 

koncentrálódnak, ahol hosszabb időn át magas a bűnözési fertőzöttség (Buerger, M. E. et al. 

1995, Eck, J. E. et al. 2005). A magyarországi statisztikai adatbázisok egyelőre csak a 

rövidtávú hot-spot elemzéseket teszik lehetővé, így jelen tanulmányban csupán 

                                                           
3
 Amint az Kó József, az OKRI szociológusa is kiemeli, a bűnügyi térkép a latenciát, vagyis azokat a 

bűncselekményeket nem mutatja, amelyek megtörténtek ugyan, de senki nem tett miattuk feljelentést, mert nem 

akart vagy nem mert. Vagy tett ugyan, de a rendőrség végül nem indított eljárást. Latenciavizsgálat vagy tíz éve 

nem volt Magyarországon, pedig ez pontosíthatná a bűnözésről és a közbiztonságról alkotott képünket. 

(http://www.origo.hu/itthon/20130809-iden-veszelyesebb-hellye-valt-az-orszag-a-rendorseg-bunugyi-

terkepe.html) 
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összehasonlításként jelennek meg a nagyvárosok abból a célból is, hogy lássuk, mely 

humánökológiai struktúrában, városrészben jellemzőek a bűncselekmények. 

Az adatok fő forrásai 

 

A kriminálstatisztika bűnözésre vonatkozó adatai egyrészt az ismertté vált 

bűncselekményekre, valamint az ismertté vált bűnelkövetőkre vonatkoznak. Az ismertté vált 

bűncselekményeket területi szinten az elkövetés helye, míg az ismertté vált bűnelkövetőket 

lakóhelyük szerint tartják nyilván.  

 

Jelen tanulmány két fő forrást használ. Az 1990 és 2012 közötti időszakra fókuszáló vizsgálat 

egyrészt az Ügyészség statisztikai adatokat biztosító Informatikai Osztályának adataira 

támaszkodik, amely Osztály az országos és települési szintű, éves településsoros adatokat 

biztosított. Másrészt az ismertté vált bűnözés bemutatására a Rendőrség ún. ENYÜBS 

(Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika) adatbázisa szolgált, amely a 

bűnözéssel, a rendőri-ügyészi tevékenységgel, mint jogalkalmazó munkával, annak 

hatékonyságával foglalkozik.  

 

A bűnözésre vonatkozó rendszerben a bűncselekményeket, illetve a bűncselekmények 

elkövetőit regisztrálják. A korábban említett, ún. látens bűnözés mellett, az adatbázissal 

kapcsolatban két fontos tudnivalót ki kell hangsúlyozni, amelyek torzíthatják az ismertté vált 

bűnözésről kialakult képet: 

- az üzletszerűen elkövetett sorozatügyeket annyi bűncselekményként tartják nyilván, 

ahány esetet fel tudnak tárni; 

- a bűnügyi statisztika szerint egy bűncselekmény akkor válik ismertté, amikor a 

rendőrség befejezi a nyomozást, és vádemelési javaslattal átadja az aktákat az 

ügyészségnek. Ennek következtében az éves statisztikákban megjelenített 

bűncselekmények nagy arányát (akár 40-45%-át) nem az adott évben követték el (Tóth, 

A. 2007). 

 

A legaktuálisabb térképek viszont megoldják a fenti problémát, amelyek az elmúlt évek 

trendjeit mutatják be. Eddig tehát kizárólag a befejezett nyomozásokkal feltárt 

bűncselekmények szerepeltek az adatbázisokban, azaz nem igazán tükrözték, mennyire 

biztonságos a város, hol vannak a veszélyes helyek, melyik környéket érdemes elkerülni. A 

Rendőrség új, 2012. év végén nyilvánosságra hozott, folyamatosan fejlesztés alatt álló, 
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integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszerében (RobotZsaru NEO) rögzített adatok 

felhasználásával a lakosságot informáló, elérhető térképes alkalmazás segítségével készültek, 

ahol a bűncselekményre vonatkozó adatok a rendszerben való rögzítést követő 30 nap 

elteltével kerülhetnek a térképre. Vagyis ennek segítségével meg tudjuk mondani, hogy az 

egyes területek (régiós, megyei, járási, települési, sőt utcaszinten), jelenleg (így 2012-ben, 

valamint 2013-ban) mennyire fertőzöttek a bűnözés különböző típusainak szempontjából. 
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4. A BŰNÖZÉST KIALAKÍTÓ TÁRSADALMI ÉS TERÜLETI TÉNYEZŐK 

 

4. 1. A BŰNÖZÉST KIALAKÍTÓ TÁRSADALMI TÉNYEZŐK 

 

A bűnözés, mint deviáns magatartásforma kialakulásáról már az ókori filozófusok korában is 

jelentek meg különböző elméletek, s a mai napig számos tézis születik. Többségük nem 

tudományos jellegű, egyén alkotta feltételezések, melyek egy adott esetet általánosítanak. A 

tudományos elméletek elsőként a XVIII. században jelentek meg, s a XIX. század első felére 

váltak megkérdőjelezhetetlenül alátámasztottá (Rosta, 2007). 

 

A bűnözés szociológiájának tézisei több megközelítésben és csoportosításban jelentek meg az 

elmúlt évszázad során. Egyik csoportosítás szerint három fő irányzatba csoportosíthatjuk. Az 

első, a kulturális hatásokkal magyarázó elméletek csoportja, mint a differenciális asszociáció, 

melyet Sutherland dolgozott ki. A bűnöző életmód kialakulását tanulási folyamatokkal 

magyarázza, azaz az a fiatal válik bűnelkövetővé, akinek mikrokörnyezetében több bűnözővel 

van kapcsolata, mint nem-bűnözővel. A szubkultúra értékei és normái rögződnek a fiatalban, s 

mivel a törvény megsértésével kedvezőbb lehetőségeket lát önmaga előtt, a törvénytisztelő 

életmód alulmarad (Sutherland é. n.). 

Ugyanezen az elven dolgozott Miller is, aki a társadalom legalsóbb rétegeiből származó 

speciális kultúrát teszi felelőssé a kriminalitás kialakulásáért. E társadalmi rétegek 

többségében státuszt kivívni fizikai erényekkel és normamegszegő magatartással lehet, így a 

fiatal bűnözővé válásának magas a kockázata (Miller 2010).  

 

A második szociológiai irányzat, mely az anómiát jelöli meg okként, Merton munkássága 

folytán született meg (Merton é. n.), s Cohen elméletében teljesedett ki. Merton 

anómiaelmélete a meggazdagodás törvénytelen eszközökkel való elérésére, míg Cohen 

szubkultúra elmélete a társadalmi struktúrában elfoglalt státusz növelésére is vonatkozott. A 

hátrányos helyzetű fiatalkorú számára a középosztályban nincs hely, a beilleszkedési 

problémák megoldásaként szubkultúrákba tömörülnek, mely olyan kritériumokat fogalmaz 

meg a magasabb státusz eléréséhez, melyek – ellentétben a középosztály kritériumaival – ezen 

fiatalok számára is teljesíthetőek. Az anómia négy viselkedésformát válthat ki Merton 

elmélete szerint. Az újítás, mely eszközeként a bűncselekményeket választja, elfogadja a 

felsőbb osztályok által előírt kritériumokat, csak a megszabott eszközrendszert változtatja 

meg. A visszahúzódás, mely teljességgel szakít a társadalom érték- és eszközrendszerével, s 
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neurotikus személyiségzavarokat idéz elő. A lázadás, mely ellentétben a visszahúzódással 

nemcsak szakít a normákkal, hanem új értékrendszert alakít ki, s szubkultúrákat hozhat létre. 

E három viselkedésforma okozhatja a bűnöző életforma kialakulását. A negyedik, a 

ritualizmus, mely kevésbé kapcsolódik a bűnözéshez, az eszközrendszert fogadja el, s a célt, 

az értéket tartja elérhetetlennek. Az elméletet többen is bírálták, ugyanis Kitsuse és Dietrick 

szerint a munkás- és középosztály között lévő szakadék mélysége aligha okozhatja a 

kriminalitás növekedését az alsóbb rétegekben, valamint a bűnözési statisztikák sem mutattak 

számottevő különbségeket a két réteg között. Mindenesetre Merton elméletei rámutattak arra, 

hogy a deviancia nem örökölhető, hanem a társadalmi hatások következtében kialakuló 

neurotikus személyiségzavar. Ezzel utat engedve a pszichológiai elméleteknek, mely a 

harmadik irányzatot testesíti meg. 

 

Monahan a felbomlott vagy rendezetlen családi körülményeket (Monahan, é. n.), Reckless a 

visszatartás elmélete alapján, az önkontroll gyengeségét és a fiatal önmagáról alkotott 

képének a társadalom részéről való megkérdőjelezését okolja (Hamilton 2000 idézi: Reckless, 

1990). Freud – Recklesshez hasonlóan – az önkorlátozásból fakadó erkölcsi érzék ki nem 

alakulásából vezette le elméletét, melyben a szülőkkel való kapcsolat jellegét teszi felelőssé a 

deviáns fiatalok viselkedésformáiért (Pikó 2011). 

 

Az irányzatok tehát, a kulturális hatásokat, az anómiát és a pszichológiai vonatkozásokat 

tekintik a bűnözés kialakulásának okaként, s mind elismerik, hogy a bűnöző életforma nem 

öröklődő, genetikailag kódolt viselkedésforma, hanem külső hatások által kialakult okozat.   

 

Ellenben azokkal a szakemberekkel, akik a deviáns magatartásformák kialakulásának okaként 

egyrészt biológiai, biopszichológiai tényezőknek, másrészt társadalmi környezetet vetületeket 

tartanak felelősnek, beleértve a lakóhelyi körülményeket, különös tekintettel a nagyvárosok 

szerepére. 

 

A biológiai, biopszichológiai tényezők vizsgálatai esetében Broca antropológus és Lambroso 

kriminológus egyetért abban, hogy a bűnözők sajátos koponyalakkal rendelkeznek, és bűnöző 

hajlammal jönnek világra (Lászlóffy, é. n.). Sheldon szerint a testalkat is nagy szerepet játszik 

a bűnöző életforma kialakulásában, a muszkuláris testfelépítésű emberek nagyobb 
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valószínűséggel válnak elkövetővé.
4
 S végül egy mára már megcáfolt elmélet szerint a 

felesleges Y kromoszóma okolható a deviáns magatartásforma kialakulásáért. Ezen biológiai 

vetületű elméletek széles körben nem elfogadottak, s bizonyíték sem áll rendelkezésünkre az 

elméletek helytállóságának megállapításában, valamint szociológiai szempontból sem 

megfelelőek. Mindennek ellenére fontos lépcsőfokait képezték a deviancia, főképp a bűnözés 

okainak feltérképezésében. 

 

A lakóhely, társadalmi környezet hatásaival a városszociológia humánökológiai irányzatának 

megteremtő iskolája, a Chichagói iskola képviselői foglalkoztak. Lényegi eleme az, hogy az 

iparosodás, a nagyvárosi életforma és a bevándorlók társadalmi problémái dezorganizálták a 

társadalmat, a helyi közösségek felbomlottak, a családi kapcsolatok lazultak, a nagyvárosi 

környezetben személytelen életviszonyok alakultak ki, amelyek társadalmi feszültségekhez, 

konfliktusokhoz vezettek a társadalom különböző csoportjai között. Ennek következtében a 

bűnözés megnövekedett, a lakóhely területi struktúrája megváltozott (lásd bővebben a 

következő fejezetben). 

 

Az ökológia kriminológia részletesebben foglalkozik a nagyvárosi problémákkal, nevezetesen 

a nagyvárosi bűnözés vizsgálatát helyezi előtérbe, amely főbb tételei szerint minden 

kriminogén területnek megvan a saját erkölcsi kódexe, ami ideológiai alapot teremt a 

társadalom elvárásaival való szembenállásra. Ez azt is jelenti, hogy egyes területeken 

elfogadottak bizonyos normaszegő magatartások és bűncselekmények. 

 

4. 2. HUMÁNÖKOLÓGIA ÉS BŰNÖZÉS - A NAGYVÁROSI KÖRNYEZET SZEREPE A BŰNÖZÉS 

KIALAKULÁSÁBAN 

 

A századforduló szociológusai a bűnözés okaként a szegénységet jelölték meg, a 

nyomornegyedekben gyakrabban előforduló deviáns magatartási formák miatt. A városokban 

ezek a területek leginkább szegregált, lehatárolt városrészekként jelennek meg. 

A városszociológia tudománya az 1920-as években indult virágzásnak, a Chicagoi iskola 

humán ökológiai kutatása nyomán. Kezdetben az új tudományág a humán ökológia 

elnevezéssel szerzett érvényesülést a szociológia területén. Fogalom rendszerét és 

metodológiáját természettudományokkal foglalkozó kutatók alakították ki, s a túlnyomórészt 

                                                           
4
 Crossmann, A. (é. n.): Biological Explanations Of Deviant Behavior. 

http://sociology.about.com/od/Deviance/a/Biological-Explanations-Of-Deviant-Behavior.htm 
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biológiai fogalmakkal jellemzett kutatások egyre inkább kiszorították a szociológiai 

nézőpontokat. A városszociológia, mint a szociológia egy részének válságát a kutatók a 

rendszer újrafogalmazásával küzdhették le, teret adván az új tudományág virágzásának, a 

városszociológiának. 

A humánökológia egyik legfontosabb alapja a város fejlődésének természetes folyamata. Ezt 

a szigorú társadalmi és gazdasági törvényszerűségekkel kialakult térbeli mozgást a társadalom 

szerveződésének alapvető törvényei határozták meg. 

 

A neoortodox szemléletek képviselői közül, Max Weber „homokkupac-elméletéből” indulunk 

ki, melynek lényege, hogy a városrészek kialakulásában a legnagyobb szerepe az ott élő 

lakosság társadalmi helyzetének van. A preindusztriális városokban az elmélet helytállónak 

bizonyult, azonban a későbbi ipari városok kialakulásával Weber elmélete megdől, s helyet 

kapott az ún. „random city” (véletlen város) lehetősége, mely olyan településeket jellemez, 

ahol a társadalmi rétegek egyenlően oszlanak el (Weber, 1992). 

 

A humánökológiai kutatások rávilágítottak a neoortodox elméletek hibáira, köztük a „random 

city” elméletének teljes elvetésével kialakították a különböző funkciókat ellátó 

városövezeteket. A korai humán ökológia neves kutatója Burgess koncentrikus körök elmélete 

(1. ábra) volt az a korszakalkotó munka, mely megnyitotta a szociológia és a településföldrajz 

kapuit a humán ökológia előtt. A „zoning” és a regionális tervezés felmérések nyomán 

Burgess az expanziós folyamatokat, azaz az egymásra épülő városi zónákat tanulmányozta, 

melynek eredményeként Chicago városát koncentrikus körökre osztotta fel. 
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1. ábra: Ernest W. Burgess: Koncentrikus körök elmélete 

 

 

Forrás: Szelényi, I. 1990. 

A legbelső övezetet központi, üzleti övezetnek nevezte el, ahol a nappali népesség magas, az 

övezetben lakók száma alacsony. A második övezetben szintén megtalálható az üzleti funkció 

az expanziós folyamatok miatt, mellette azonban régi, leromlott lakóépületek állnak, így a 

legalacsonyabb jövedelmű csoportok, a bevándoroltak és a kisebbség alkotja az övezet 

népességét. Az ezeket követő zónák lakosainak társadalmi státusza belülről a város külső 

területéhez haladva emelkedik. A későbbi kutatások során bebizonyosodott, hogy a 

koncentrikus körök más városokban is megjelennek, viszonylagos érvényességet szerezve 

ezzel Burgess elméletének (Kovács 2010, Szirmai 1994). 

 

A chicagoi iskola bűnözéssel kapcsolatos kutatói és a kriminálgeográfia megteremtői, C. R. 

Show és H. D. McKay több ezer bűncselekményt térképeztek fel és analizálták a 

bűncselekmény és a szociális helyzet közötti összefüggést. 1942-ben a fiatalkori bűnözést 

vizsgálva fedezték fel a városrészek és a hasonló szociális helyzetű területek kapcsolatát. 

Tanulmányuk néhány megállapítása mind a mai napig a kriminálgeográfia elméleti alapjait 

képezik. A bűnözéssel fertőzött területeken vonzó területeket „attracting areas” és származási 

területeket „breeding areas” különböztettek meg. Az empirikus kutatások alapján kiderült, 

hogy a városok hasonló struktúrával rendelkeznek, a hasonló jellegű területeket zónáknak 

nevezték (egyébként ezeket a zónákat a település földrajzzal foglalkozó szakemberek előtt is 

ismertek). Összesen öt ilyen zónát találtak, és felfigyeltek arra, hogy az un. bűnözéssel 

I. Belváros 

Kereskedelem és 

könnyűipar 

II. Átmeneti övezet 

III. Ipari munkások lakóterülete 

IV. Felsőbb osztályok lakóterülete 
V. Kertváros 

Társadalmi státusz emelkedése 
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fertőzött területek, illetve a bűnelkövetők lakóhelye bizonyos zónákhoz tartoznak. Kritizálóik 

azonban a szemükre vetik, hogy a gazdasági összefüggésekkel nem foglalkoztak (Lopez 

2002), valamint csak észak-amerikai nagyvárosokra lehetett alkalmazni zónaelméletüket 

(Schifferné 1999). 

 

Ezt próbálta meg orvosolni Louis Wirth, aki a válságjeleket a nagyváros magas 

népsűrűségével, népességszámával és differenciált társadalmi szerkezetével magyarázott 

(Szirmai 1994). 

 

A nagyvárosok szerkezetével kapcsolatos elméletek tovább fejlődtek az elmúlt évszázadban. 

Homer Hoyt elmélete szerint, a városok nem koncentrikus körökre oszthatóak fel, hanem a 

központi övezetből hosszan kinyúló szektorokra. Harris és Ullman a többmagvú város 

elméletében vezette tovább a Burgess-féle modellt. A modern, nagyobb városok esetében 

ugyanis, nemcsak egy központi területet nevezhetünk meg (Kovács, 2010). 

Bár a fenti elméletek ugyanazon elven alapulnak, s egymástól csekély mértékben 

különböznek, általában ipari városok esetében helytállóak és a társadalmi státusz alapján 

vizsgálódnak. 

 
A preindusztriális városok esetében Sjoberg a Burgess-féle modell ellenkezőjét figyelte meg, 

azaz a társadalmi státusz a város központjától a perifériáig folytonosan csökken (Sjoberg, 

1960). Az elmélet Mexikóvárosban, Bangalore esetében, több nyugat-európai városon és 

Prága esetén is helytállónak bizonyult. 

 

A chicagoi iskola hatása Európában is megfigyelhető volt, Angliában például Morris, London 

egyik elővárosában végzett kutatásokat, de nem tudta igazolni Shaw es McKay „zóna-

elméletét”, mivel az európai városok nem mindig sugárirányban fejlődtek. Új volt viszont, 

hogy egyidejűleg vizsgálta a bűncselekmény színhelyet es a tettes lakhelyet. Egyik 

eredménye, hogy – bár lopásokat leginkább az üzleti negyedben követik el – a tettesek a 

slumokból érkeznek (Mátyás 2011). 

 

Németországban a bűnözés és a tér kapcsolatát vizsgáló figyelemreméltó munkák egész sora 

jelent meg az 1930-as években (részben a nemzetiszocialista politika befolyása alatt) (pl.: 

Gruhle, H. W., Seibert, K.). Sieverts már 1935-ben javasolta – az amerikai vizsgálatokra 

utalva – a bűnözésföldrajzi kutatások módszereinek, eredményeinek a német felsőktatásban 
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való megismertetését. Kiemelkedő Horst Herold nürnbergi rendőrkapitány vizsgálata, aki a 

bűnözést elősegítő és kiváltó okok szerepét vizsgálta, s figyelembe vette a helyi, térbeli 

sajátosságokat is (Mátyás 2011). 

 

Todorovich Belgrádban vizsgálta a fiatalkorúak lakóhely szerinti bűnözését úgy, hogy 

összehasonlitotta azokat a kerületeket, ahol magas, illetőleg ahol alacsony aranyban élnek 

bűnelkövetők. Úgy találta, hogy a magas „leterheltségű” kerületekben nagyobb aranyban 

fordulnak elő a Szerbiából, Romániából, Albániából betelepültek, míg az alacsony 

leterheltségű kerületekben az idősek, a nyugdíjasok aránya a nagyobb. Todorovich sem tudta 

a városközpont magasabb fertőzöttséget Belgrádban igazolni (Barabás 2008). 

 

A fentiekben bemutatott modellek alapján megállapítható, hogy a városfejlődés nem írható le 

egyetlen elmélet alapján, hiszen lényeges különbségek vannak az európai (közte a nyugat- és 

kelet), valamint az észak-amerikai nagyvárosok fejlődési modelljei, struktúrái között. Közös 

jegyük azonban, hogy azon központi övezetekben magasabb a bűnözés, ahol az alacsonyabb 

státuszú csoportok laknak, s a szegénység, az életmód felelős a bűnözés magasabb aránya 

miatt. Ezen kívül a társadalom egyes csoportjai vagy szubkultúrái olyan értékekkel és 

attitűdökkel ruházódnak fel, amelyek erőszakhoz vagy bűnözéshez vezetnek. A funkcionalista 

felfogás szerint ennek gazdasági okai vannak, a szimbolikus interakcionizmus szerint azonban 

a társadalmi osztályok közti különbségek magyarázzák meg a devianciát és a bűnözés 

kialakulását. 

 

Városökológia, társadalom és kriminológia 

 

A felvázolt elméletek alapján elmondható, hogy a városrészek között megfigyelhető 

társadalmi különbségek a különböző társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásának okai, így 

lehetséges kriminogén tényezők. A társadalmi struktúra az érték- és eszközrendszer 

meghatározásával alakítja ki saját normáit, működése befolyásolja azokat a társadalmi 

viszonyokat, melyek egyenlőtlenségeket válthatnak ki. A társadalom ökológiája, mint a 

struktúra része, tükrözi az egyenlőtlenségeket, a társadalmi konfliktusokat, s azok 

szabályozásának módjait, vagyis a hatalmi viszonyokat is mutatja. Így a korai 

humánökológiai kutatások, amelyek különös figyelmet fordítottak többek közt a fiatalkori 

bűnözés folyamatára, megállapították, hogy a bűnözés és az egyéb deviáns viselkedési formák 

különbségeket mutatnak a területegységek és a különböző társadalmi rétegek viszonyában.  
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A város ökológiai struktúrájának alapvető egysége a lakásosztály koncepciója, melyet J. A. 

Rex a Chicagói iskola kutatásait követve fogalmazott meg. Alap hipotézise, hogy a 

településen élő különböző társadalmi rétegek elkülönülését a lakásosztályok disszimiláris 

eloszlása okozza. Az 1970-es évektől az új negyedek kialakulása következtében a régi 

negyedek elnyomása, a jobb lakásstruktúra, az emiatt elért nagyobb gazdasági befolyás, s az 

így megjelenő fejlettebb infrastruktúra során alakulhatott ki. Ennek következtében az 

egyenlőtlenségek kiéleződtek, s a régi negyedek szegregált területekké alakultak át. A 

lakásállomány leromlása slumosodó városrészeket hozott létre, ahová az alacsonyabb 

társadalmi rétegű csoportok költöztek a kedvezőbb lakásárak miatt. Sajátos szubkultúrájuk 

kialakulása során az ezekben, a városrészekben fennálló oktatási intézmények színvonalukat 

elvesztették, s bezártak. A szubkultúra egyre inkább megkötötte az ott élőket és kitaszított 

másokat. S amint azt a bűnözés kialakulásának elméleteiben olvashattuk, Cohen szubkultúra 

elméletének életbe lépésére nagy a kockázat. 

A városföldrajz- és szociológia ma egyik kiemelt témája a bűnözéstől való félelem vizsgálata 

is, amely Michael Pacione szerint növekvő társadalmi probléma. Kutatásaiban többek között a 

lakóhelyi életminőséget, a nagyvárosok – nevezetesen Glasgow – élhetőségét vizsgálta és 

feltérképezte azt, hogy mely társadalmi csoportok tartanak leginkább a bűnözéstől nem, 

korcsoport, lakóhely, jövedelem szerint, kik a leginkább veszélyeztetettek, valamint milyen 

típusú bűncselekménytől tartanak a helyiek, ezen kívül mentális térképek segítségével feltárta, 

mely öveztetekben félnek leginkább a bűnözéstől. Az eredmények szerint egy meta-elmélet 

helyett, a társadalmi problémákat, az életminőség összetevőit hierarchikusan, megfelelő 

területi-társadalmi környezetbe ágyazva szabad vizsgálni és csak azután szabad a megfelelő 

stratégiákat kialakítani (Pacione, 2003, 2009). 
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5. MAGYARORSZÁG BŰNÜGYI HELYZETKÉPE 

 

5. 1. AZ ORSZÁGOS BŰNÜGYI HELYZETKÉP ALAKULÁSA 1990 ÉS 2012 KÖZÖTT 

 

A korábbi bűnözéssel kapcsolatos kutatások elvégzésére három területi egységet, az országos, 

a regionális (pontosabban a megyeit) és a települési szintet tartott alkalmasnak (Kovács, 

1989), míg a legújabb adatok lehetővé teszik a bűnözés térbeli struktúrájának mélyebb szintű 

elemzését, nevezetesen települési szinten belül is (Tóth, 2001). 

S hogy miért fontos a területi, különösképpen a nagyvárosok bűnözési helyzetének 

vizsgálata? Miként a nyugat-európai országok többségében, nálunk is ezeken a településeken 

a legmagasabb a bűnözés. Például Budapesten él a magyar lakosság 18 százaléka, de itt 

regisztrálják az összes ismertté vált bűncselekmény 27-30 százalékát. Nem sokkal jobb a 

helyzet a többi hazai nagyvárosban sem, hiszen évente több mint 10 ezer bűncselekményt 

regisztrálnak (Barabás 2008). 

 

Amint a korábbiakban már szerepelt, a bűncselekmények száma és a bűnelkövetők számának 

alakulása ingadozó képet mutatott a rendszerváltozást követően, amely mindkét mutató esetén 

1998-ban érte el csúcspontját. 

 

A rendszerváltás évei rendkívüli változásokat hoztak. Például korábban soha nem tapasztalt 

mértékben, egyetlen év alatt, 1989-ben 21,6%-al növekedett a hatóságok tudomására jutott 

bűncselekmények száma, a következő év azonban ezt a rekordot is felülmúlta: 1990-ben az 

eddig tapasztalt legmagasabb 51,3%-os növekedést regisztrálták, a jelentős emelkedést mutató 

1989-es évhez képest (Kó é. n.). A hirtelen növekedésnek számos objektív és szubjektív oka 

volt, amelyet több tudományterület, így a hadtudomány és a szociológia is vizsgált. Előbbi 

kutatások között olyan megállapításokat is találhatunk, amelyek mind a bűnügyi statisztika, 

bűnözésföldrajz számára ismeretlen tényezők. Amint azt Gergely Attila megfogalmazza: „a 

hatékony rendőri munka hiányának okai alapvetően a bekövetkezett társadalmi változások és 

azok következményei (Gergely, 2000). A nagy tömegű munkanélküliséggel megjelent a 

tömeges méretű, megélhetésinek nevezett bűnözés, a létfenntartáshoz szükséges eszközök 

előteremtése lopás, olykor rablás révén.” Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy nemcsak a 

társadalom, politika és gazdaság, az életkörülmények és értékek változásainak, valamint a 

létbizonytalanságnak, gazdasági recessziónak tudható be a bűncselekmények számának 
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növekedése, hanem szubjektív és objektív tényezők is szerepet játszottak, amelyeket 

mindenképpen figyelembe kell vennünk az adatok értékelésénél A bűncselekmények 

növekedésének objektív tényezői lehetnek (Gergely, 2000): 

1) A rendőrséget is felkészületlenül érte a rendszerváltozás, s a korábbi rendszer 

„nevelésnek” alávetett állomány teljesen elbizonytalanodott. Hiányoztak a rendőri 

munka alapjául szolgáló jogszabályok, belső utasítások, tananyagok stb, vagy 

elavultak és hézagosak, továbbá különbözőképpen voltak értelmezhetőek. A személyi 

állományban általánossá vált a bizonytalanság saját további sorsukat illetően. 

2) A politikai elit és a kormány elvárásainak megfelelően nem volt türelmi idő, a 

szaporodó törvénysértések láttán elvárták a határozott rendőri fellépést. A rendőrség a 

legkönnyebb és a legkevesebb kockázattal járó utat választotta és fő tevékenységét a 

szabálysértésekre irányította, mivel itt általában tettenérésről van szó, ahol nincs vita, 

nem kell bonyolult bizonyítási eljárást lefolytatni, nincs védőügyvéd. Ez jelentősen 

növelte a bűncselekmények számát. 

3) Kialakult a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szervezett alvilág, valamint a 

tömeges migráció, a szabad utazás és a tartózkodásra kiválasztott országban az 

ellenőrzés nélküli tevékenység lehetősége. 

Szubjektív tényezők: 

1) A korábbi szakembergárdát eltávolították pozíciójukból és munkájukból, mondván, 

hogy az előző rendszer szaktudása nem megfelelő. Helyette fiatal, kezdő rendőrök 

kerültek mind a vezetőségbe, mind pedig állományba, bűncselekmény-felderítés 

tapasztalatának hiányában- 

2) Megszűnt a bűnügyi informátorhálózat, valamint a bűnügyi titkos felderítés, amely 

alapján képezte az addig sikeres felderítéseknek és megelőzésnek. 

3) A politika túlzott beavatkozása a rendőrség munkájába, amely befolyásolja a 

tervszerű, folyamatos bűnügyi munkát. 

4) A rendőrség szervezeti kereteinek változása. Míg az államszocialista időszakban 

24 000 fős volt a rendőrség állománya, ma ez a szám jóval magasabb, kb. 44 000-en 

dolgoznak állományban a különböző rendészettel foglalkozó, vagy bűnügyi 

felderítéshez kapcsolódó szerveknél
5
. Így adott a szervezeti keret, de az elmúlt húsz év 

                                                           
5
 Olyan létszám, amely minden szervnél egyezést mutatna, nem található. A Rendőrség Humánigazgatási 

Szolgálatának adatai szerint 46 520 fő, a Rendőrség szóvívőjének adatai szerint 47 027, ebből 34 089 a hivatásos 

rendőrök száma. Forrás: http://hvg.hu/itthon/20130213_rendorseg_letszam_ORFK_Pinter# 
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során azt tapasztaljuk, hogy nem tesz jót a felderítéseknek, hogy politika folyamatosan 

cserélgeti a rendőrség vezetőit, legyen szó alsó- közép-, vagy felsővezetők szintjén. 

5) Megoldatlanná vált az 1990-es évek elején a visszaeső, erőszakos bűnözők 

ellenőrzése, valamint a büntetőeljárás alá helyezett személyek nyilvántartása, nem volt 

összeköttetés a rendszerek között, így egy bűnelkövető több helyen is regisztrálva volt. 

6) A felderítési mutatók romlottak az 1990-es években, amely a Belügyminisztérium 

szerint a jogszabályok változásai, szigorításai miatt következtek be (www.origo.hu).
6
 

Míg a fővárosban 1994-ben 32 százalékos volt a felderítési eredményesség, de 1998-

ban már csak 20 százalékot ért el. 

7) A nagyvárosi bűnözés növekedésének egyik szubjektív tényezője az is, hogy a 

népesség számának növekedésével hiányos a rendőrség tömegkapcsolata az ott 

élőkkel, holott ennek állandó fejlesztése, kiszélesítése nélkül változatlan marad a 

lakosságban a rendőrségről kialakult összkép. A tömegkapcsolat ugyanis 

“kifizetődik”, a lakosság a bűnüldözéshez nyújtott segítséggel honorálja ezt a 

magatartást.  

 

A szociológiai nézetek szerint a bűnözés növekedése és szerkezetének átalakulása egyfajta 

jelzőrendszerként értelmezhető a társadalmi válság mélységéről, intenzitásáról és az új 

értékek érvényesüléséről, amely már az 1970-es évek közepétől kezdve érezhető volt. 

Ekkortól ugyanis a „szocializmus" válságkezelő mechanizmusai fokozatosan hatástalanoknak 

bizonyultak, a társadalom kohéziója csökkent, integrációs készsége romlott, növekedett 

azoknak a száma, akik átmenetileg vagy tartósan elszakadtak, kiszakadtak a társadalomból és 

annak organikus közösségeiből. Amint azt Ferge Zsuzsa megfogalmazta, a szociális 

integráció zavara, amely tömeges társadalmi dezintegrációhoz vezetett. A fenti folyamatok 

mellett a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése, a szegrgációs folyamatok erősödése 

nagymértékben hozzájárult az általános értékválság kialakulásához (Gönczöl 1991).  

 

S ezek miként hatottak a bűncselekmények struktúrájának és számának az alakulásához? A 

rendszerváltozás gazdasági hatásainak következtében a bűnözés struktúrájában előtérbe 

kerültek a szükségletkielégítő bűncselekmények. (1980-ban az összes bűncselekményeknek 

több mint fele volt vagyon elleni, 1990-ben ezeknek az aránya elérte a 78 %-ot). Ez azt 

mutatja, hogy az új társadalmi értékrendben a siker legfőbb szimbóluma az anyagi 

                                                           
6
 http://www.origo.hu/itthon/20110803-a-bm-szerint-felderites-hatekonysaga-miatt-romlottak-bunugyi-

adatok.html# 
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érvényesülés lett úgy, hogy mindez előbb jelentkezett a bűnözés struktúrájában, mint ahogy a 

piaci mechanizmusok kialakulnak. 

Ezt követően, a 2000-es évek első tizedében egyfajta stabilitás volt jellemző, majd 2009-től 

következett be nagyobb mértékű növekedés, amely összefüggésben lehet a gazdasági válság 

okozta megélhetési nehézségekkel is. 

2. ábra: Az ismertté vált/regisztrált bűncselekmények és az ismertté vált/regisztrált bűnelkövetők száma 

Magyarországon (1980–2011) 

 

Forrás: Patkós-Tóth, 2012. 

 

Kisebb területi szinten vizsgálva, az ismertté vált bűncselekmények számait tekintve Budapest 

értékei kiemelkednek, a regisztrált bűncselekmények számának számtani átlagát, 1990–2011 

közötti időszakra vetítve több mint háromszor annyi bűncselekményt követtek el a 

fővárosban, mint Pest megyében. Az ország központi területein feltehetően a nagyváros adta 

„lehetőségek” (nagyobb népesség, anonimitás, az itt élő nagyszámú potenciális bűnelkövető, a 

sérthető értékek koncentrálódása, a legtöbb kihívás, elkövetési alkalom), nagysága miatt a 

felderítés valószínűségének alacsonyabb kockázata okozhatja ezt a jelenséget, valamint azzal 

magyarázható, hogy egy viszonylag zárt területi egység adatai, szemben a heterogénebb 

megyei adatokkal. Magas értékekkel találkozhatunk az ország gazdaságilag legfejletlenebb 

térségében, nevezetesen Borsod-Abaúj-Zemplénben, Hajdú-Biharban és Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében, ahol viszont nem a lehetőségek, hanem a szükség és a megélhetés vezethet 

a bűnözés magas számának kialakulásához. A legkedvezőbb helyzetűek az igen eltérő 

társadalmi, gazdasági helyzetű, de egyaránt kis népességszámú Vas, Nógrád és Tolna megye. 
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3. ábra: Az ismertté vált/regisztrált bűncselekmények számának számtani átlaga megyei bontásban (1990–

2011) 

 

Forrás: Patkós-Tóth, 2012. 

A bűnözési gyakoriság, vagyis a 100 000 lakosra számított, regisztrált bűncselekmények 

száma a megyék szintjén vizsgálva 1990–2011 között szintén a főváros kimagasló értékei 

figyelhetők meg, őt követi Somogy megye, ahol a Balaton parti településeken a bűnözési 

fertőzöttség magasabb. 

5. ábra: Az ismertté vált/regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra jutó számának átlaga (1990–2011) 

 

Forrás: Patkós-Tóth, 2012. 

 

Ha a fenti térképpel összevetjük a bűnelkövetők számának alakulását, érdekes képet kapunk. 

Az adatokból jól kitűnik, hogy a bűnelkövetők nem Budapesten, vagy a környékén, nem a 
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Balaton parton élnek, hanem a bűncselekmények elkövetése céljából utaznak az érintett 

területekre, vagy bejelentetlenül tartózkodnak ott, lakóhelyük korábbi településükön van. 

6. ábra: Az ismertté vált/regisztrált bűnelkövetők 100 000 lakosra jutó számának átlaga (1990–2011) 

 

Forrás: Patkós-Tóth, 2012. 

 

2013. augusztusában került publikálásra a bűncselekmények és bűnelkövetők számának 2012. 

évi alakulása. Az adatok alapján, az összes bűncselekményt figyelembe Magyarország 

mozaikos képet mutat. Budapest fertőzöttsége kiemelkedő, emellett Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Somogy megye magas fertőzöttségű, míg Nyugat-Dunántúl 

és Dél-Alföld az alacsony fertőzöttségű kategóriába tartozik. 
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7. ábra: A bűncselekmények számának alakulása 2012-ben 

 

Forrás: http://www.mklu.hu/repository/mkudok5892.pdf 

Ha járási szinten vizsgáljuk az elmúlt évi állapotot, kiderül, hogy több területi gócpontot 

találhatunk, így egyrészt a Balaton környéki járások (Siófoki, Marcali), a pöspökladányi és 

kunhegyesi, a nagykállói, valamint néhány észak-magyarországi és kerületi járás a 

legfertőzöttebb. 

8. ábra: A bűnügyi fertőzöttség alakulása járási szinten (2012) 

 

Forrás: www.origo.hu/itthon/20130809-iden-veszelyesebb-hellye-valt-az-orszag-a-rendorseg-bunugyi-terkepe.html 



 
 

25 
 

A bűncselekmények területi gócpontjainak vizsgálatához a bűnügyi ponttérkép adatai 

alkalmazhatók. A 9. ábra alapján jól láthatók a következő trendek a közterületeken elkövetett 

bűncselekmények alakulását tekintve. 

- Budapesten és környékén, 

- a Debrecen – Nyíregyháza vonalon 

- Miskolcon és környékén 

- a Balaton parti településeken 

- valamint a fő közlekedési útvonalak, így az autópályák mentén figyelhető meg 

sűrűsödés. 

Az eredmények arra utalnak tehát, hogy melyek azok a térségek ma Magyarországon, ahol az 

utcai közbiztonság veszélyesebb, így lehetőség nyílik ennek javítására. 

 

9. ábra: A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása és főbb gócpontjai 

 

Forrás: http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html 

A különböző bűncselekmények típusai közül kiemelhetjük még a személy elleni erőszakos 

bűncselekmények területi alakulását.
7
 A 10. ábra adatai alapján jól látszik, hogy ezen típusú 

bűncselekmények sokkal inkább városi jelenségek, hiszen mind a nagyvárosok, mind pedig 

középvárosi szinten gócpontok figyelhetők meg. Kiemelhető Budapest és környéke, ezt 

követően pedig Nyíregyháza, Debrecen és a nyírségi aprófalvas, tanyás térségek is. Sűrűsödés 

                                                           
7
 A különböző típusú bűncselekmények alakulását bemutató térképsorozatot lásd a mellékletben. 

http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html
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jelentkezik a Miskolc-Edelény-Ózd, valamint a Dél-Dunántúlon a Kaposvár-Dombóvár-Pécs 

vonalon is. 

10. ábra: A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása és főbb gócpontjai 

 

Forrás: http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html 

 

Patkós és Tóth kapcsolódó kutatásai alapján ismeretes, hogy melyek azon települések ma 

Magyarországon, amelyek bűnözés szempontjából a legkedvezőtlenebb helyet foglalják el.
8
 

Az eredmények szerint a leginkább fertőzött települések földrajzilag, illetve településméret 

szerint is jellegzetes képet mutatnak, vagyis a legfontosabb turisztikai célterületünk, a Balaton 

térsége, kisebb desztinációk (Tisza-tó környéke), a határátkelőhelyek, valamint a nagyvárosok 

és néhány környéki település emelhetők ki. 

                                                           
8
 Az eredmények a vizsgált időszak településenkénti adatainak átlaga, amely kapott értékek sorba állították. 

http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html
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11. ábra: A 300 legkedvezőtlenebb helyzetű település az ismertté vált/regisztrált bűncselekmények 100 000 

lakosra jutó számának átlaga alapján (2001–2011) 

 

Forrás: Patkós-Tóth, 2012. 

 

Ha a bűnelkövetők lakóhelyét vizsgáljuk szintén a 300 legkedvezőtlenebb település 

szempontjából, szintén inverz képet kapunk. Egyértelmű itt is, hogy az elkövetők más 

lakóhellyel rendelkeznek, mint bűncselekményük színtere. Kiemelkedik az Észak-

magyarországi, valamint észak-alföldi térség, valamint Dél-Dunántúl. Ez egyértelmű 

összefüggésbe hozható a területek kedvezőtlenebb társadalmi-gazdasági fejlettségi szintjével, 

valamint a Balaton part közelségével. 
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12. ábra: A 300 legkedvezőtlenebb helyzetű település az ismertté vált/regisztrált bűnelkövetők 100 000 

lakosra jutó számának átlaga alapján (2001–2009) 

 

Forrás: Patkós-Tóth, 2012. 

 

5. 2. A NAGYVÁROSTÉRSÉGEK BŰNÜGYI FERTŐZÖTTSÉGE 

 

A fenti, összesített adatokból jól látható, hogy legfertőzöttebb területek nagyrészt városok, 

elsősorban a nagyvárosok. Így ezek a vizsgálata mélyebb szintű elemzést igényel amiatt is, 

mert olyan tényezőket is megtudhatunk, amelyek közvetlen vagy közvetett módon 

befolyásol(hat)ják bizonyos bűncselekménytípusok előfordulását, fokozhatják a bűnalkalmak 

lehetőségét (pl.: közintézmények, tömegközlekedési csomópontok, nagyobb üzletek, piacok, 

vendéglátó- és szórakozóhelyek területi elhelyezkedése). 

 

A térképsorozatok elkészítése a következő bűncselekmény-típusok alapján történt: 

- közterületen elkövetett bűncselekmények, 

- személy elleni erőszakos bűncselekmények, 

- lopások, 

- gépkocsi lopások, 

- gépkocsi feltörések, 

- betöréses lopások, 
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- lakásbetörések, 

- rongálások, 

- rablások, kifosztások, 

- garázdaságok, rendbontások, 

- tulajdon elleni szabálysértések. 

 

Az alábbi részletes elemzésekben a közterületen történt bűncselekmények
9
 kerülnek 

részletesebben bemutatásra várostérségenként.
10

 

 

5. 2. 1. Budapest és környéke 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények területi elhelyezkedését tekintve egyértelmű, 

hogy a pesti oldalon koncentráció figyelhető meg. Kiemelhetők a főbb közlekedési 

csomópontok és külső vasútállomások, valamint a kerületek központjai és a kivezető 

főközlekedési útvonalak mindegyike, míg agglomerációs településeken Budaörs esetében 

jelentkezik sűrűsödés. 

13. ábra: A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása Budapesten és környékén 

 

Forrás: http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html 

                                                           
9
 Közterületen elkövetett a bűncselekmény, ha az elkövetés helyszíne: olyan terület, vagy közlekedési eszköz, 

mely a tulajdonos személyétől, illetőleg tulajdoni formájától függetlenül korlátozás nélkül hozzáférhető; vagy 

egyes, a nyilvánosság, illetőleg bárki számára azonos feltételek mellett hozzáférhető területek vagy közlekedési 

eszközök valamelyike. 
10

 Az egyéb bűncselekmények várostérségenkénti alakulásáról készített térképeket lásd a mellékletben. 

http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html
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5. 2. 2. A vidéki nagyvárosok és környékeik 

 

Debrecen magas, de nem a legmagasabb bűnözési fertőzöttséggel jellemezhető nagyváros. 

Belső városrészeit tekintve a főközlekedési útvonalak, valamint belváros, a villamosjárat 

útvonala, az egyetem környéke és a délnyugati városrész sűrűsödési pontjai emelhetők ki. A 

különböző típusú bűncselekmények városrészenként eltéréseket mutatnak: a betörések, 

lakásbetörések inkább a külső városrészben koncentrálódnak, addig a garázdaságok, lopások a 

centrumterületekhez kötődnek. 

 

14. ábra: A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása Debrecenben és környékén 

 
Forrás: http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html 

 

Győr esetén egyértelmű a koncentráció a belvárosban, a Duna part felé eső területeken, ezzel 

együtt a főközlekedési út mentén. Sűrűsödés figyelhető meg az Egyetem tér környékén is. A 

vasútállomás szintén gócpontja a közterületi bűncselekményeknek, ezen kívül a keleti 

szuburbán övezet fertőzöttsége jelenik meg. 

 

http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html
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15. ábra: A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása Győrben és környékén 

 

Forrás: http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html 

Kecskeméten és környékén több övezeti jellegzetesség figyelhető meg. Egyrészt az 52. sz. 

főközlekedési út mente jelentős sűrűsödési területet képez, másrészt a belváros és a kertvárosi 

övezetek is egyaránt gócpontjai a közterületen elkövetett bűncselekményeknek. A város 

kiterjedése, a környező tanyák sokasága következménye az, hogy kiterjedt területről 

beszélhetünk. 

 

16. ábra: A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása Kecskeméten és környékén 

 

Forrás: http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html 

http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html
http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html
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Miskolcon és környékén a belvárosban, az Avas lakótelepen, valamint a városból Nyugat felé 

kivezető útvonalon, vagyis a város legforgalmasabb útjai mentén figyelhető meg sűrűsödés. 

Ezen kívül alacsonyabb mértékű, de koncentráció jelenik meg a város két legfontosabb 

turisztikai célterületén, Lillafüreden és Miskolctapolcán is. 

 

17. ábra: A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása Miskolcon és környékén 

 

Forrás: http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html 

 

A keleti országrész további nagyvárosában, Nyíregyházán és környékén a belvárosi gócpont 

mellett a külső városrészeken figyelhető meg koncentráció, valamint Nagykállón, a keleti 

városkörnyéki övezetekben, ezen kívül a vasútvonalak mentén. Ez abból is fakad, hogy a 

város vasúti csomópont, valamint a környező tanyás területek erőteljesebben vonzzák a 

bűnözést. 

 

http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html
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18. ábra: A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása Nyíregyházán és környékén 

 

Forrás: http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html 

Pécsett és környékén a bűncselekmények fő zónáit képezi a többi vizsgált nagyvároshoz 

hasonlóan a belvárosi övezet, ezen kívül a város kelet-nyugati szerkezetéhez igazodva 

Mecsek déli lejtője és a 6-os számú főút kivezető szakasza és Patacs városrész, valamint a déli 

területeken a város legnagyobb lakótelepe, Uránváros. Végül az észak felé vezető, Komlói, 

66. sz. főközlekedési útvonal is sűrűsödést jelöl. 

19. ábra: A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása Pécsett és környékén 

 

Forrás: http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html 

http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html
http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html
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Székesfehérvár és környéke esetén a városi koncentráció jelenik meg, kiváltképp a város 

magjára vonatkozóan. A város szerkezetéhez igazodva, vagyis a történelmi belváros és a 

lakótelepek közvetlen egymás mellettisége homogenizálja a bűnözés területi megjelenését. 

Kisebb sűrűsödés a 7. sz. főúttól északra, a magas státusú családi házas övezetben 

megfigyelhető, valamint a vasútvonal déli peremén. 

20. ábra: A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása Pécsett és környékén 

 

Forrás: http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html 

Végül Szegeden és környékén a város sugaras szerkezetéhez igazodva a sugárutak mentén, a 

belvárosi területen (Tisza-part), valamint az összes közlekedési útvonal mentén egyértelmű 

sűrűsödés jellemző. 

http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html
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21. ábra: A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása Pécsett és környékén 

 

Forrás: http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html 

http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/bu.html
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6. ÖSSZEGZÉS 

 

A fenti elemzések mind az országos, mind pedig a nagyvárosok sajátosságaira is 

rávilágítanak. Egyrészt kiderül, hogy a rendszerváltozás után ugrásszerűen megnőtt 

Magyarországon a bűncselekmények és bűnelkövetők száma, amely a társadalmi-gazdasági és 

politikai változások következménye. Az 1990-es évek második harmadától a 

bűncselekmények száma magasan stabilizálódott és viszonylagos egyensúlyi szint alakult ki. 

Jelenleg a regisztrált bűnözés volumene nagymértékben meghaladja a szocialista időszak 

bűnözését, ezzel együtt jelentősen alatta marad az 1990-es évek csúcsértékeinek. 

 

A bűnözés területi aspektusait, térszerkezeti sajátosságait vizsgálva megállapítható, hogy a 

bűncselekmények Budapestre és környékére, a nagy és középvárosokra, valamint a turisztikai 

célterületekre koncentrálódnak. Ezzel szemben a lakóhely szerint nyilvántartott bűnelkövetők 

területi megoszlása eltér, ún. bűnkibocsátó térségeket különíthetünk el, utóbbi az ország 

északi, északkeleti része, valamint a dél-dunántúli térség. 

 

A nagyvárosokra vonatkozó elemzések, pontosabban a közterületeken elkövetett 

bűncselekmények alakulásában összességében a következő tényezők játszanak szerepet: 

- magasan fertőzött területek minden vizsgált nagyvárostérség esetén a város magja, 

centrumterülete, amely összefüggésben van a lakosság térhasználati szokásaival, a 

belváros gazdasági koncentrációjával, valamint azzal, hogy a belvárosok képezik a 

turizmus fő színterét is. 

- több nagyváros esetén az alacsony státusú lakótelepek is kimagaslóan fertőzött 

területek (pl. Miskolc, Pécs), amely az ottani társadalmi problémák koncentrálódásra 

utal. A jövőben fontos ezen lakótelepek biztonságosabbá tételére vonatkozó programok 

kidolgozása. 

- további fertőzött területet képeznek a fő közlekedési utak menti területek, valamint a 

tömegközlekedési csomópontok, így vasútállomások és buszpályaudvarok is. 

 

Végül a térképsorozat áttekintése során kiderül, hogy a különböző típusú bűncselekmények 

területi megoszlása eltérő képet mutat, így a városok vezetőinek, valamint biztonságtechnikai 

szakértőknek célszerű lenne figyelembe vennie ezeket a differenciákat és ez alapján, 

tematikus megoldásokat kidolgozni. 
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MELLÉKLETEK 

 

Budapest 

- személy elleni erőszakos bűncselekmények 

 

- lopások 
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- gépkocsi lopások 

 

- gépkocsi feltörések 

 



 
 

42 
 

- betöréses lopások 

 

- lakásbetörések 
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- rongálások 

 

- rablások, kifosztások 
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- garázdaságok, rendbontások 

 

- tulajdon elleni szabálysértések 
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Debrecen 

- személy elleni erőszakos bűncselekmények 

 

- lopások 
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- gépkocsi lopások 

 

- gépkocsi feltörések 
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- betöréses lopások 

 

- lakásbetörések 
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- rongálások 

 

- rablások, kifosztások 
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- garázdaságok, rendbontások 

 

- tulajdon elleni szabálysértések 
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Győr 

- személy elleni erőszakos bűncselekmények 

 

- lopások 
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- gépkocsi lopások 

 

- gépkocsi feltörések 
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- betöréses lopások 

 

- lakásbetörések 
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- rongálások 

 

- rablások, kifosztások 
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- garázdaságok, rendbontások 

 

- tulajdon elleni szabálysértések 
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Kecskemét 

- személy elleni erőszakos bűncselekmények 

 

- lopások 
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- gépkocsi lopások 

 

- gépkocsi feltörések 
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- betöréses lopások 

 

- lakásbetörések 
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- rongálások 

 

- rablások, kifosztások 
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- garázdaságok, rendbontások 

 

- tulajdon elleni szabálysértések 
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Miskolc 

- személy elleni erőszakos bűncselekmények 

 

- lopások 
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- gépkocsi lopások 

 

- gépkocsi feltörések 

 

  



 
 

62 
 

- betöréses lopások 

 

- lakásbetörések 

 

  



 
 

63 
 

- rongálások 

 

- rablások, kifosztások 

 

  



 
 

64 
 

- garázdaságok, rendbontások 

 

- tulajdon elleni szabálysértések 
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Nyíregyháza 

- személy elleni erőszakos bűncselekmények 

 

- lopások 
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- gépkocsi lopások 

 

- gépkocsi feltörések 

 

  



 
 

67 
 

- betöréses lopások 

 

- lakásbetörések 

 

  



 
 

68 
 

- rongálások 

 

- rablások, kifosztások 
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- garázdaságok, rendbontások 

 

- tulajdon elleni szabálysértések 

 



 
 

70 
 

Pécs 

- személy elleni erőszakos bűncselekmények 

 

- lopások 
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- gépkocsi lopások 

 

- gépkocsi feltörések 

 

  



 
 

72 
 

- betöréses lopások 

 

- lakásbetörések 

 

  



 
 

73 
 

- rongálások 

 

- rablások, kifosztások 
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- garázdaságok, rendbontások 

 

- tulajdon elleni szabálysértések 
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Szeged 

- személy elleni erőszakos bűncselekmények 

 

- lopások 
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- gépkocsi lopások 

 

- gépkocsi feltörések 

 

  



 
 

77 
 

- betöréses lopások 

 

- lakásbetörések 

 

  



 
 

78 
 

- rongálások 

 

- rablások, kifosztások 
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- garázdaságok, rendbontások 

 

- tulajdon elleni szabálysértések 
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Székesfehérvár 

- személy elleni erőszakos bűncselekmények 

 

- lopások 
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- gépkocsi lopások 

 

- gépkocsi feltörések 
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- betöréses lopások 

 

- lakásbetörések 

 

  



 
 

83 
 

- rongálások 

 

- rablások, kifosztások 

 

  



 
 

84 
 

- garázdaságok, rendbontások 

 

- tulajdon elleni szabálysértések 

 


