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Bevezetés 

 

 

A szakdolgozatom témája a vagyon elleni bűncselekmények témakörét öleli fel, különös 

tekintettel a lopásra. A bűnözés, bűnmegelőzés, bűnüldözés, a közbiztonság, a szubjektív 

biztonság fogalma a társadalom jelentős részét érinti, ezáltal életminőségüket közvetlenül 

befolyásolja. A bűnözés azt fenyegeti, ami a legfontosabb, legdrágább az embereknek: 

személyes biztonságukat és féltett értékeiket.  

 

Azért ezt a témakört választottam dolgozatom témájának, mert az egyetemen töltött három 

éve alatt, a büntető terület állt a legközelebb érdeklődési körömhöz. A témán belül, pedig 

fontosnak tartottam kitérni Füzesabony és környéke közbiztonsági helyzetére, mert tisztában 

szeretettem volna lenni, lakóhelyem bűnügyi helyzetével.  

 

A szakdolgozatom célja, hogy átfogó képet nyújtson a Füzesabony és a környező 

településeken folyó bűnmegelőzésről, illetve a településen lakó egyének életminőségéről, 

biztonságérzetéről. A bűnözés jelen van az életünkben. Egyetlen társadalomból sem lehet 

végérvényesen kizárni. A bűnözés elfogható szinten tartása, az emberek összefogásával, 

közös fellépésével érhető el. Meg kell tanulni együtt élni vele, de száma mérsékelhető. Az 

állam önmagában képtelen megvédeni a bűnözéssel szembeni harcban, valamennyi ember 

érdekét. Ezért fontos, hogy a közösség tagjai összefogjanak. Az együttműködés a 

legcélravezetőbb összetevője a bűnmegelőzésnek. A civil kezdeményezéseket támogatni kell, 

hiszen ebben szerepet vállaló személyek, saját és embertársaik lakókörnyezetének 

biztonságáért fáradoznak. Ezen munkájukhoz kell támogatást adnia az önkormányzatnak és az 

állami szerveknek. A polgárok biztonságuk védelmét a rendőrségtől várják. Fel kell ismerniük 

azt a tény, hogy a legtöbbet saját maguk tehetnek értékeik megőrzése érdekében. A lakosság 

ugyanúgy kulcsszereplője a közbiztonság megteremtésének, mint bármilyen állami vagy civil 

rendvédelmi szerv. Kis odafigyeléssel, egymás segítésével megelőzhetjük a 

bűncselekményeket, vagy annak számszerű növekedését. Mindenkinek aktívan részt kell 

vennie a bűnmegelőzésben.  

 

A téma jellegéből adódóan a feltáró személyes mélyinterjút választottam kutatási 

módszerként. Mindenekelőtt azért, hogy minél szélesebben belelássak a bűnmegelőzés 



5 
 

módszerébe. Mélyinterjúm egyik alanyává Valyon Attila Füzesabony Városának körzeti 

megbízottját kérem fel, mivel munkája során napi kapcsolatban áll a lakosokkal és ő tudja 

leghitelesebben visszaadni azt, hogy az emberek mennyire érzik biztonságban magukat a 

lakóhelyükön illetve otthonukba. Továbbá megkérem, meséljen nekem a lakosság bűnüldöző 

hatóságok iránti bizalmáról, a bűncselekmények felderítéséről, azokat elősegítő és gátló 

tényezőkről. A biztonságos lakókörnyezet kialakításához milyen módszerek, eszközök állnak 

a rendelkezésükre.  Tapasztalata szerint, hogyan vélekednek a rendőrség munkájának 

eredményességéről a polgárok. Másik alanyom, Brauner Tamás nyugállományba vonult 

rendőr, aki szintén körzeti megbízott pozíciót töltött be Füzesabony Városában. Két évtizeden 

át tartó munkájának köszönhetően teljes körű képet tud festeni a bűnözés változásáról.  

 

A mélyinterjúk mellett, a kérdőíves megkérdezés lebonyolítását is szükségesnek tartom. Száz, 

a környezetemben élő lakost fogok megkérni, hogy töltsék ki kérdőívemet. Véleményem 

szerint, ez a módszer segítségemre lesz abban, hogy a rendőrségi dolgozók mellett, a lakosság 

meglátásait is megismerjem. A két kérdéscsoport köré fogom felépíteni kérdőívemet, melyek 

a következőek: állampolgárok mennyire érzik magukat biztonságban lakóhelyükön, továbbá 

mit tesznek annak érdekében, hogy megelőzzék az esetleges bűncselekményeket, illetve 

megvédjék testi épségüket és értékeiket. 

 

Mindezek mellett természetesen szekunder kutatást is végeztem. A gyűjtéshez különböző 

szakkönyveket, szaklapokat, magazinokat és internetes cikkeket használtam forrásként. 

Például Gönczöl, Kereszi, Korinek, Lévay: Kriminológia-Szakkriminológia és Cesare 

Beccaria: Bűntett és büntetés című könyve.  

Messzemenő konklúziókat nem fogok megállapítani, de bízok benne, hogy munkámmal 

hiteles képet tudok felvázolni lakóhelyem közbiztonságáról. 
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I. A vagyon elleni bűncselekmény 

 

 

1.1. Alapvető fogalmi meghatározása 

 

„A vagyon elleni bűncselekmények a legrégebbi múltra visszavezethető és legrégebbi korok 

óta szankcionált bűncselekmények közé tartoznak, emellett az összbűnözésen belül messze a 

legmagasabb arányt képviselik. A mai hatályos szabályozás alapja a Csemegi-kódex, 

amelynek rendelkezései számos tényállás tekintetében helytállónak bizonyultak.” 

 

Büntetőjogi értelemben: Azok a bűncselekmények, amelyeket a Btk. XVIII. fejezete felsorol 

(lopás, sikkasztás, csalás, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás) 

tartoznak a vagyon elleni bűncselekmények közé. 

 

„E bűncselekmények jogi tárgya általában a vagyoni jog, ezen belül bizonyos esetekben a 

tulajdonjog (lopás), a tulajdonjoghoz kapcsolódó részjogosítványok, így a használat (jármű 

önkényes elvétele) avagy kötelmi viszonyból származó jog vagy jogos érdek (hűtlen kezelés, 

csalás)”
1
 

 

1.2. A vagyon elleni bűncselekmények csoportosíthatók 

 

- vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (rablás, kifosztás, zsarolás, jármű önkényes 

elvétele) 

- nem erőszakos vagyon elleni bűncselekmények ( lopás, csalás) 

 

- szándékos vagyon elleni bűncselekmények (lopás, rablás) 

 

- gondatlan vagyon elleni bűncselekmények (hanyag kezelés) 

 

- célzatos, vagyis csak egyenes szándékkal követhető el a vagyon elleni bűncselekmény 

(lopás) 

                                                           
1
 Fehér Lenke- Görgényi Ilona- Gula József- Horváth Tibor- Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika : Magyar 

büntetőjog Különös rész 575.o. 
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- eshetőleges szándékkal elkövethető vagyon elleni bűncselekmények 

 

1.3. A vagyon elleni bűnözés és az összbűnözés kapcsolata 

 

 Az ismertté vált bűnözés megoszlása Magyarországon 2011-ben. 

Regisztrált bűncselekmények száma összesen 2011-ben 451.371 

Bűncselekmény kategóriák Száma Százalékos 

aránya 

A személy elleni bűncselekmények 27.204 6 

A közlekedési bűncselekmények 14.001 3.1 

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

bűncselekmények 

6.235 1.3 

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet 

tisztasága elleni bűncselekmények 

6.707 1.4 

A közrend elleni bűncselekmények 107.678 23.85 

A gazdasági bűncselekmények 32.490 7.19 

A vagyon elleni bűncselekmények 256.175 56.75 

Az erőszakos és garázda bűncselekmények 37.201 8.2 

 

1.ábra (forrás:  Az ügyészség honlapja)
2
 

 

Megjegyzendő, hogy a regisztrált bűncselekmények halmaza nem fedi le teljességgel 

az összes elkövetett bűncselekmények halmazát, hiszen ezek az adatok nem 

tartalmazzák a látens bűncselekményeket, amelyek száma bűncselekmény típusonként 

eltérőek lehetnek. A látens bűncselekmények számának meghatározására különböző 

számításokat használnak, de ez nem témája a dolgozatomnak. 

 

- A táblázat alapján megfigyelhető, hogy az összbűnözésen belül a vagyon elleni 

bűncselekmények aránya a legmagasabb. 

- A regisztrált bűnözés terjedelme az 1980-as évek második felében felgyorsuló majd 

robbanásszerű növekedést követően stabilizálódott. 

- 1991-ben 440.370 az összes bűncselekmények száma, ebből a vagyon elleni 

bűncselekmények száma 356.671, azaz 81%-át teszi ki.
3
 

                                                           
2
 Bűnözés és Igazságszolgáltatás 2003-2011 http://www.mklu.hu/cgibin/index.pl?lang=hu/  

3
 Gönczöl-Korinek-Lévai: Kriminológia ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll Corvina Kiadó 1999.143.o. 2.számú 

táblázat, A vagyon elleni bűncselekmények terjedelme és dinamikája 

http://www.mklu.hu/cgibin/index.pl?lang=hu/
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- Az összbűnözésen belül az ismertté vált vagyon elleni bűncselekmények részaránya 

2011-ben 56.75% 

 

Vagyon elleni bűncselekmények 

 2003 2005 2007 2009 2011 

szabálysértési értékekre 

elkövetett 

45 961 31 031 54 806 51 571 59 929 

betöréses lopás 47 269 42 588 40 846 37 698 45 273 

járműlopás 18 525 16 178 15 017 11 212 19 455 

járműből lopás 24 075 25 131 20 982 14 460 13 702 

csalás 33 151 22 431 41 250 29 555 27 906 

 

2.ábra (forrás:Ügyészség honlapja)
4 

 

 Az összes bűncselekménynek az 57%-át tette ki a vagyon elleni bűncselekmény 2011-

ben. Az általuk okozott kár 123,6 milliárd forint volt 2011-ben. 

 A vagyon elleni bűncselekményeken belül meghatározó a lopás 2011-ben  

 A lopáson belül kiemelkedő hányadot tesznek ki a betöréses lopások. A betöréses 

lopás száma 2003 és 2009 között egyenletesen csökkent, majd 2009-től emelkedés 

figyelhető meg. A betörések rátája 2009 óta 2011-re 20%-kal nőtt. A betöréses 

lopások struktúrájában előkellő helyet foglalnak el a lakásbetörések. 

 Magyarországon a járműlopás 2003-tól egyenletesen csökkenő tendenciát mutat, majd 

fordulat 2009-től dinamikus emelkedés.  

 

1.4.  A vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai típusai 

 

 alkalmi jellegű bűncselekmények 

 létfenntartást szolgáló bűncselekmények („megélhetési bűnözés”) 

 eszköz bűncselekmények (például a jövedelemszerző bűnözés a kábítószeres 

bűncselekményeken belül) 

 egzisztenciateremtő illetve fenntartó bűncselekmények
5
 

                                                           
4
 Tájékoztatás a bűnözés 2011. évi alakulásáról http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/ 

http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/
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II. Lopás 

 

 

A lopás az összes vagyon elleni bűncselekmény prototípusa.
6
 Ez a legelterjedtebb 

bűncselekmény társadalmunkban.  

 

 

2.1. A lopás Büntető törvénykönyvbeli tényállás 

 

A Büntető Törvénykönyv tényállás szerint, lopást az követ el: 

316. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. 

1978. évi IV. törvény 

 

2.2. A lopás jogi tárgya 

 

A bűncselekmény jogi tárgya a tulajdonjog, amelynek megsértése mindig a birtokállapot 

megváltoztatásával kezdődik, tehát a cselekmény közvetlenül a birtokláshoz való jog ellen 

irányul. 
7
 

 

2.3. A lopás elkövetési tárgya 

 

A bűncselekmény elkövetési tárgya az értékkel rendelkező, idegen ingó dolog. 

 

Ingó dolog. A lopás tárgya csak elmozdítható ingó dolog lehet, ingatlan nem. Az ingatlan 

olyan része tekintetében azonban, amely önállóan birtokba vehető, a lopás megvalósítható (pl: 

a házat körülvevő kovácsoltvas kerítés kapuja) 

 

Idegen dolog. Ez azt jelenti, hogy a dolog egyrészt nem az elkövető tulajdona, másrészt 

viszont más személy tulajdonában van. Vagyis nem uratlan dolog. Lopni nemcsak 

                                                                                                                                                                                     
5
 Kriminológiai bűncselekmények és elkövetői típusok Letölthető innen: www.ajkold.elte.hu 

6
 Freda Adler-Gerhard O.W. Mueller-William S. Laufer: Kriminológia Osiris Kiadó Budapest   2002. 388.o. 

7
 Fehér – Görgényi –Gula – Horváth – Lévay – Sántha – Váradi Magyar Büntetőjog Különös része 577.o.  
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tulajdonostól, hanem birtokostól, sőt rosszhiszemű birtokostól is lehet, lényeg, hogy az 

elkövető számára idegen dologról legyen szó.
8
 

 

Értékkel rendelkező dolog. A dolog értékének pénzben kifejezethetőnek kell lennie. 

 

2.4. A lopás elkövetési magatartása 

 

A bűncselekmény elkövetési magatartása az elvétel, amely a dolog birtokba vételét jelenti: a 

korábbi birtokos a dolog feletti hatalmát elveszti és az elkövető a dolog birtokát, annak 

tényleges uralmát megszerzi. A dolog megérintése, elmozdítása még nem elégséges, a dolog 

elvitele, elszállítása már nem szükséges a tényállásszerűséghez.  

A bűncselekményt csak szándékosan, kizárólag egyenes szándékkal lehet elkövetni.
9
  

 

2.5. A lopás alanya 

 

A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet, kivéve a tulajdonost és a birtokost.  

Társtettesek azok, akik az elvételt közösen, akarategységben valósítják meg akár úgy, hogy az 

első mozzanatot az egyik, a második mozzanatot a másik társtettes hajtja végre.
10

  

 

 

2.6. Kik a tolvajok? 

 

André Michel Guerry arra a következtetésre jutott, hogy a vagyon elleni 

bűncselekmények esetében az alkalom a legfontosabb tényező.
11

 

 

 Amatőr tolvajok 

 Az amatőr tolvajok alkalmi bűnelkövetők, akik rendszerint, csak az adódó 

alkalmat használják ki. Akkor lopnak el valamit, amikor az kevés kockázattal 

jár. 

 Jellemző, hogy cselekedeteiket nem túl nagy ügyességgel hajtják végre. 

                                                           
8
 Fehér – Görgényi –Gula – Horváth – Lévay – Sántha – Váradi Magyar Büntetőjog Különös része 577.o. 

9
 Fehér – Görgényi –Gula – Horváth – Lévay – Sántha – Váradi Magyar Büntetőjog Különös része 578.o. 

10
 Fehér – Görgényi –Gula – Horváth – Lévay – Sántha – Váradi Magyar Büntetőjog Különös része 579.o. 

11
 Freda Adler-Gerhard O.W. Mueller-William S. Laufer: Kriminológia Osiris Kiadó Budapest 2002. 106.o.   
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 Tettüket nem tervezik meg, általában szorongó helyzetben lépnek akcióba. 

 Az amatőrök valamilyen krízishelyzetet oldanak meg a lopással. 

 A legtöbb alkalmi tolvaj kevés bűncselekményt követ el, néha csupán egyet.
12

  

 Sokan közülük olyan tizenévesek, akik felnőttként, már nem követnek el 

bűncselekményeket. 

 Professzionális tolvajok 

 A profi tolvajok karriert csinálnak a lopásból. Büszkék a szakmájukra. 

Munkájukban ötletesek, kreatívak és vállalják a vele járó kockázatot.
13

 

 

 

E. Sutherland kimutatta, hogy a profi tolvajoknak öt jellemzője van. 

 

1. Általuk alkalmazott módszerrel összefüggésben jól fejlett technikai készséggel 

rendelkeznek. 

2. Magas státuszt élveznek, amit saját szubkultúrájuk és a bűnüldöző szervek alakítanak 

ki. 

3. Hat rájuk a konszenzus kényszere, a társaikkal megosztott közös értékek folytán. 

4. Nemcsak tanulnak egymástól, hanem védelmezik is egymást. 

5. Bármennyire lazán is, de szervezettek.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Freda Adler-Gerhard O.W. Mueller-William S. Laufer: Kriminológia Osiris Kiadó Budapest 2002. 390.o. 
13

 Freda Adler-Gerhard O.W. Mueller-William S. Laufer: Kriminológia Osiris Kiadó Budapest 2002. 391.o. 
14

 Freda Adler-Gerhard O.W. Mueller-William S. Laufer: Kriminológia Osiris Kiadó Budapest 2002. 391.o. 
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III. Bűnmegelőzés, bűnüldözés 

 

 

3.1. Cesare Beccaria jogtudós szerepe a bűnmegelőzésben 

 

A bűnmegelőzés jogirodalmának alapkövet Cesare Beccaria olasz jogtudós rakta le. Máig 

helytálló alaptétele szerint, a bűncselekményeket jobb megelőzni, mint büntetni. 1764-ben 

megírta a Bűntett és büntetés című művét, amelyben megfogalmazza azt, hogy a megelőzés a 

fő célja minden jó törvényhozásnak. Beccaria leírja azt, hogyan kellene megelőzni a 

bűncselekményeket. Gondoskodni arról, hogy a törvények mindenki számára világosak és 

egyszerűek legyenek, hogy a nemzet, a nemzet egész ereje összpontosuljon a védelmükre.  

Gondoskodni arról, hogy a törvények az emberek érdekeit szolgálják, továbbá az emberek 

féljenek a törvényektől. 

Beccaria megfogalmazta azt a feltevést, hogy a bűncselekmények megelőzésében 

legbiztosabb de legnehezebb eszköze a nevelés tökéletesítése. Ez azt jelenti, hogy nevelni kell 

az embereket. Az emberek figyelmét fel kell hívni arra, hogy mindenkinek tenni kell saját 

biztonságáért, és érdemes, mert hosszú távon megtérül az erre szánt idő. A megelőzés akkor 

hatékony, ha a bűncselekmények eredményes felderítése és a nevelés egymást kiegészítve 

használják.
15

 

 

  

3.2. A bűnmegelőzés fogalma 

 

Büntetőjogi értelemben  

 

A Btk. 37.§ kell kiindulnunk, mely rendelkezése alapján: „ A büntetés célja a társadalom 

védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más személy 

bűncselekményt kövessen el. „ 

 

 

 

 

                                                           
15

 Cesare Beccaria: Bűntett és büntetés Akadémiai Kiadó, Budapest 1967 
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Kriminológia értelemben 

 

 Csisnier Ildikó szerint a megelőzés fogalmába azok az intézkedések tartoznak, 

amelyek a bűnözés okainak felszámolására és a bűnözés megszüntetésére irányulnak. 

 Gödöny József meglátása alapján, a bűnözés okait meg kell szüntetni, 

érvényesülésüket korlátozni, illetve újak kialakulását, létrejöttét meg kell akadályozni, 

és ezáltal a bűncselekmények elkövetését lehetetlenné teszik 

 Európai Unió Tanácsa 2001. május 28.  

„ A bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy 

eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének 

minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző 

okok hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével.”
16

 

 

 

3.3. Bűnözés és bűnmegelőzés 

 

A közbiztonság egy állapot, amelyet, jogbiztonságot veszélyeztetéstől, bántódástól 

mentességet foglal magába. A közbiztonságot az állami szervek (köztük rendőrség, az 

ügyészség és bíróság, és egyes társadalmi szervezetek (például vagyonvédelmi cégek, 

polgárőrség) szolgáltatnak.
17

 

Ha valaki közbiztonságot mond, az valójában egy állapotról, egy meghatározott minőségű 

helyzetről beszél. Mindenből következik, hogy a közbiztonság kizárólag adott területre és 

időszakra értelmezhető, tehát az országnak mindig van valamilyen aktuális közbiztonsági 

helyzete.
18

 

 

„A bűnmegelőzés fogalmilag a jövőben elkövetendő bűncselekmények elleni intézkedések 

összességét, azaz olyan hatások kifejtését jelenti, amelyek korlátozzák a bűnelkövetési okokat 

és alkalmakat, valamint gátolják a bűnözés feltételeit, s ezáltal annak elterjedését.”
19

 

 

 

                                                           
16

 A biztonsághiány egyéni és társadalmi komponensei – Tarki, Letölthető innen: www.tarki.hu/adatbank-
h/kutjel/pdf/a816.pdf Letöltve: 2013.január 19 
17

 Vagyonvédelmi Nagykönyv Budapest 1997 62.o.  
18

 Cserép Attila Szemlélet- és lépésváltás a közbiztonság terén Belügyi Szemle 2006/2 
19

 Vagyonvédelmi Nagykönyv Budapest 1997 62.o. 
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A bűnmegelőzés össztársadalmi feladat. A rendőrség és az igazságszolgáltatás önmagában 

nem képes megakadályozni a bűncselekmény elkövetését, ehhez a társadalom tagjainak 

összefogása is szükséges. A legjobb bűnmegelőzési módszer, ha a lakosság az előírt normákat 

betartja. Az állami szervek egyedül nem tudják a közrendet, közbiztonságot fenntartani, nem 

képesek arra, hogy minden állampolgárt megvédjen attól, hogy áldozattá váljanak. Ezért 

érdeke minden egyes embernek, hogy önmaga védelme érdekében erőfeszítéseket tegyen. 

A megelőzés több résztvevős és minden szereplőnek az együttműködése szükséges a 

hatékonyság eléréséhez.  

Salgó László szavaival a „biztonság a fogyasztók (állampolgárok) közreműködése nélkül 

elképzelhetetlen”.
20

   

 

 

A közbiztonságot három összetevő – a közbiztonsági szükségletek, a rontó tényezők és a 

biztonságkezelés – alkotja. Ezek egymással szoros összefüggésbe állnak, és együttesen 

alkotják a közbiztonságot.  

 

a) a közbiztonsági szükségletek, a közbiztonság iránti igények 

A lakosságnak ne kelljen fenyegetettségben, a bűnözéstől való félelemben élni, legyen 

nyugalom és rend a közterületeken. Jogos emberi, állami, társadalmi szükséglet a 

jogsértésektől való mentesség. 

 

b) közbiztonság rontó tényező 

Ilyenek különösen a bűnözés, a terrorizmus, az illegális kábítószer- és 

fegyverkereskedelem, a szervezeti bűnözés, zavargások és erőszakos cselekmények. 

Ezek a negatív tényezők a népesség jelentős hányadát érintik, bizonytalanság érzetét 

gerjesztik.  

 

c) biztonságkezelés 

Nem más, mint a közbiztonság rontó tényezők elleni reagálás összessége. 

Biztonságkezelésnek tekintjük a jogsértések és biztonsági kockázatok elleni 

mindenoldalú védekezést (különösen a bűnözés és terrorizmus elleni küzdelmet).
21

 

 

                                                           
20

 Salgó László: Az új típusú biztonság. KJK Budapest, 1994. 39.o.  
21

 Cserép Attila Szemlélet- és lépésváltás a közbiztonság terén 
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3.4. A közbiztonság közérdek 

 

Az Európai Unió dokumentumaiból kiolvasható, hogy „az európai állampolgároknak joguk 

van biztonságos és lehetőség szerint bűnözéstől, erőszakos cselekményektől és agressziótól 

mentes településeken élni”
22

, illetve, hogy „a biztonságos környezetben való élet alapvető 

emberi jog”.
23

 

 

Az alkotmány értelmében a közbiztonság és a belső rendvédelme a rendőrség alapvető 

feladata, míg a kormány „a közrend és a közbiztonság védelme érdekében megteszi a 

szükséges intézkedéseket”.
24

 

 

Tehát megállapítható, a közbiztonság közös érdek, amiért valamennyiünknek tennie kell. 

 

 

3.5. Bűnmegelőzés módszerei 

 

1. Bűnalkalmak korlátozása. Ez áll a megelőzés fókuszában. 

 

 Jelenlét szerepe: A rendőr, biztonsági őr vagy polgárőr a jelenlétével 

eltántoríthatja a lehetséges tettes attól, hogy a cselekményt elkövesse. 

 A bűncselekmény közvetlen okainak és az elkövetést lehetővé tevő 

feltételeknek a felderítése. Ezek megszüntetésével újabb bűncselekmények 

akadályozhatóak meg.
25

 

 

2. Megfelelő védekezés 

 

 Elővigyázatosság, kellő körültekintés mellett megelőzhető a jogsértés 

bekövetkezése. 

Például: lakások esetén, ha hosszabb időre hagyjuk el otthonunkat, csak a 

közeli hozzátartozók tudomására hozzuk és kérjük meg őket, hogy távollétünk 

                                                           
22

 Európai Városi Charta. Városi bűnmegelőzés – útmutató a hatóságok számára, 2002, 11.o. 
23

 Helyi Önkormányzatok Európai Chartája. Városi bűnmegelőzés – útmutató a helyi hatóságok számára. Európa 
tanács kiadvány, 2002, 11.o.  
24

 1949. évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról, 35. paragrafus (1) bek. i)pont 
25

 Vagyonvédelmi Nagykönyv Budapest 1997. 65.o. 



16 
 

alatt figyeljenek otthonunkra. Gépkocsiba ne hagyjuk nagyobb értékkel bíró 

vagyontárgyat (pl.: laptop, pénztárca), a tolvajnak ne adjuk esélyt az 

eltulajdonításra.  

 

 biztonsági eszközökkel való védekezés (kerítések, kapuk, rácsok, redőnyök, 

zárszerkezetek, lakatok) 

 

 jelző- és riasztóberendezések igénybevétele 

 

 személyi védelem, azaz élő erős őrzés 

 

Őrző-védő szervezetek: A tulajdon védelmét, rend fenntartását és a 

biztonsággal kapcsolatos feladatokat látja el. Elsődleges célja a megelőzés, 

ezen szervezetek tevékenysége arra irányul, hogy a káresemények 

bekövetkeztét meggátolja. 

 

 

A társadalom tagjai meggyőzése propagandák útján. Felhívni a lakosok figyelmét arra, milyen 

lépéseket kell megtenniük annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmények áldozatává. 

Hiszen a legtöbbet saját maguk tehetik védelmük érdekében. Nagyobb elővigyázatossággal a 

bűncselekmények megelőzhetőek. A polgárok pozitív hozzáállása nagy mértékben növeli a 

bűnüldöző szervek munkájának hatékonyságát. Közös erővel, eredményes tudnak fellépni a 

törvényt sértő személyek ellen. Az állampolgárok tegyen meg minden tőlük elvárható 

óvintézkedést azért, hogy ne adjanak kínálkozó lehetőséget az elkövetők kezébe.  

Például: Ne engedjenek be lakásukba olyan személyt, aki arra hivatkozik, hogy, közüzemi 

dolgozó. A személy beengedése előtt bizonyosodjanak meg arról, valóban igazat állít, kérjék 

meg, hogy igazolja magát. 
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3.6. A megelőzés jogi eszközei 

 

Az államigazgatási tevékenység a gazdálkodás és a kereskedelem ellenőrzése, valamint a 

társadalmasítás jogi szabályozása. 

A helyi önkormányzatokról (1990. évi LXV.tv.) 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1997. évi XXXI.tv.) 

A közoktatásról (1993. évi LXXIX.tv.) 

A rendőrségről (1994. évi XXXIV.tv.) 

„Nemzeti Drogstratégia” 96/2000. (XII.11.) Országgyűlési határozat a kábítószer-probléma 

visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról 

Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája (115/2003.(X.28.) Országgyűlési határozat. 

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (Be.) 

1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről (Btk.) 

2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 

kárenyhítésről 

1129/2004. (XI.24.) Korm. határozat a kábítószer-probléma visszaszorításáról szóló nemzeti 

stratégiai program céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról 

 

 

3.7. Szituatív bűnmegelőzés 

 

Azokat a típusú politikákat, amelyek a potenciális bűnözőket kívánják elrettenteni a 

bűncselekmények elkövetésétől szituatív illetve szituációs bűnmegelőzésnek nevezzük.  

„a komplex fizikai környezet bűnkeltő, vagy elkövetést megkönnyítő hatásának az alakítása, a 

bűnelkövetést elősegítő alkalmak csökkenését célzó törekvések összessége"
26

 

Sok ilyen gyakorlat létezik, legfontosabb jellemzője a lebukás kockázatának növelése, mely 

elérhető például a fokozott rendőri jelenléttel, térfigyelő kamerák felszerelésével illetve a 

lakosság szerepvállalása is ide tartozik. A szituatív bűnmegelőzés a jelenben próbál javítani a 

közbiztonság helyzetén.  

A társadalmi bűnmegelőzés sokkal átfogóbb szemléletű, a társadalmi alrendszerek 

bűnmegelőzési szerepét jelöli ki. Jelentős részben a közszféra (állami és helyi önkormányzati 

                                                           
26 Gönczöl, K. (2006): A bűnözés társadalmi reprodukciója, deviancia-kontroll, társadalmi bűnmegelőzés.  

Kriminológia-Szakkriminológia. Szerk: Gönczöl, Kereszi, Korinek, Lévay. Complex, Kaposvár, pp. 297-329. 
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szerepvállalás révén történő), illetve szakmai és civil mozgalmak, szervezetek, gazdasági 

szereplők, állampolgárok és közösségeik, egyházak stb. közötti együttműködés keretében 

megvalósuló tevékenységről van szó, melynek elsődleges célterületei a gyermek‐ és fiatalkori 

bűnözés megelőzése, az áldozattá válás megelőzése, a bűncselekmények áldozatainak segítése 

és védelme, általánosan a városok biztonságának fokozása.
27

 

A hatékony megelőzés növeli a bizalmat, ösztönzi a közös fellépést, ezáltal válik alkalmas 

eszközzé a bűnözéstől való félelem mérséklésére, az állampolgárok biztonságának növelésére. 

A közbiztonság kialakításához, és megőrzéséhez, a társadalom minden tagjának meg van a 

felelőssége. A társadalmi prevenció egy hosszabb távú megelőzési módszer. Melynek fő 

feladata az, hogy csökkentse azon tényezőket, melyek növelik a bűnelkövetés bekövetkezését. 

A társadalmi bűnmegelőzés az állampolgárok és közösségeiket közvetlenül sértő vagy 

fenyegető bűncselekmények csökkentésére irányul. Pontosabban arra törekszik, hogy az 

egyén ne akarjon bűnözővé válni. E két prevenciót párhuzamosan kell alkalmazni, a hatékony 

megelőzés elérése érdekében.  

 

 

3.8. A szituációs bűnmegelőzés módszerei 

 

 Fokozott rendőri jelenlét 

 

Az állampolgárok biztonságérzetét növeli, továbbá a bűn- és baleset alkalmak csökkenését 

eredményezi, ha a közterületen minél több egyenruhás rendőr teljesít szolgálatot.  

 

 

 Polgárőrség 

 

Állampolgári kezdeményezésre létrejött önvédelmi szerveződés. 1991. óta „Polgárőrség” név 

alatt ismert. A polgárőr szervezetek fegyvertelen civil egyesületek, amelyek részt vesznek 

településükön a közbiztonság javításában, és különös hangsúllyal a vagyonvédelemben. 

Áldozatos munkájuk számos területen értékelhető eredményt hozott, mert visszaszorították a 

bűnelkövetés gyakoriságát. 
28

 A mélyinterjú keretében Valyon Attila beszámolt arról, hogy a 

                                                           
27

 Társadalmi Bűnmegelőzési Stratégia 2003.  
28

 A biztonsághiány és társadalmi komponensei: Letölthető innen:  www.tarki.hu/adatbank-
h/kutjel/pdf/a816.pdf  Letöltve:2013. február 20.  

http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a816.pdf%20%20Letöltve:2013.%20február%2020
http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/a816.pdf%20%20Letöltve:2013.%20február%2020
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Polgárőrség tagjai mindent megtesznek a lakóhelyük biztonságáért, és ezzel hatékonyabbá 

teszik az ő munkáját is. Ezek a civil szervezetek vigyáznak a település rendjére, 

megfigyeléseik során szerzett értékes információikkal segítik a rendőrség munkáját. Ezért 

fontos a jó partneri viszonyra törekedni a rendőröknek a Polgárőrség tagjaival. Az Országos 

Polgárőr Szövetség által elindított Szomszédok Egymásért Mozgalom tudja elsősorban 

leghatékonyabban közvetíteni a polgárőrség és a lakosság közötti összehangolt bűnmegelőzési 

feladatokat. A bűnözést megszüntetni véglegesen nem lehetséges, de egy mindenki számára 

megfelelő, biztonságos szinten lehet tartani. Ehhez pedig a társadalom tagjainak és az állami 

szervek összehangolt, közös munkája szükséges.  

 

 

 SZEM Szomszédok Egymásért Mozgalom 

 

Dr. Kopácsi Sándor nyugállományú rendőr úr hosszú kanadai emigrációjából hazatérve 

nekilátott a polgárőrség szervezésének és Nagy-Britanniában jól bevált civil bűnmegelőzési 

program a „Neighbourhood Watch”-nak hazai adaptációjaként a Szomszédok Egymásért 

Mozgalom elterjesztéséhez. A bűnmegelőzés összetett kormány – és önkormányzati feladat, 

amely az emberek részvétele nélkül nem oldható meg. A közösségi összefogással lehet a 

legnagyobb eredményt elérni. A SZEM egy önszerveződésen alapuló civil szervezet. Melynek 

célja a bűnözők lehetőségeinek csökkentése. Tudatosítani kell a polgárokban, hogy a 

legtöbbet ők tehetik biztonságuk érdekében. E program célja a lakókörnyezetben előforduló 

bűncselekmények megelőzése, korlátozása és annak biztonságosabbá tétele. Lényege, hogy az 

egymás szomszédságában lakók, az átlagosnál jobban figyeljenek, vigyázzanak egymásra és 

egymás értékeire. Amennyiben gyanús dolgot észlelnek, és megbizonyosodnak arról, hogy az 

észlelt eset törvénysértéshez vezet, értesítik a polgárőrt vagy a rendőrséget.  

Ez a mozgalom a bűnözés elleni védekezés legolcsóbb és leghatékonyabb módja.  

 

SZEM célja: 

 helyi szinten csökkenteni a bűnözési lehetőséget azáltal, hogy elriasztjuk a tolvajok, 

garázdákat 

 kialakítani a közösségi szellemet így mindenki hozzájárulhat saját és mások 

tulajdonának védelméhez kölcsönös együttműködésen és párbeszéden keresztül 
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 tájékoztatni azokat az aktivistákat, együttműködőket a gyanús személyekről és 

tevékenységükről akik közvetlenül tartják a kapcsolatot a rendőrséggel (polgárőrök) 

 ha lakókörnyezetében gyanús idegen észlel, a polgárőrséget értesítsék
29

 

 

 

3.9. Miért foglalkozunk a bűnözéssel? 

 

Napjainkban nagyon sokat hallani a bűnözésről, az újságok, a rádió és a televízió elárasztja 

olvasóit, hallgatóit, nézőit rémtörténetekkel. Vajon ennyire tragikus a helyzet, ahogy a 

médiából értesülünk róla? 

 

A tömegtájékoztatás véleményünket, akaratunkat jelentősen befolyásolja, a gyermekek 

érdeklődésére hatással bír. A média által a bűnözésről közvetített képnek, minél közelebb 

kellene állnia a valósághoz. A kérdés az, valóban így történik ez, a valóságban is.  

Korinek László Félelem a bűnözéstől című munkájával alátámasztja azt a tényt, hogy a média 

hogyan hat a befogadóira. Szerinte a média eszközei nem választékosak, célja javarészt a 

haszonszerzésre irányul. A médiavilág nincs tudatában a felelősségével, csupán a 

profitszerzésre törekednek. Nem törődnek azzal, hogy a nézőkben ez hogyan csapódik le. 

A bűnözésről és erőszakról szóló hírek és fikciók hagyományosan kiemelkedő teret kapnak a 

médiavilágban. Elsősorban az erőszakos személy elleni cselekményre koncentrálnak, dacára 

annak, hogy az ismert bűnügyi statisztikák szerint a bűnözés 2/3 része vagyon elleni 

bűncselekmény.
30

 

 

A televízióban szinte minden napra jut egy krimisorozat. Ezek gyakran oktatófilmként 

működnek, bemutatják, hogy kell bankot rabolni, kínozni, megölni valakit. Szinte a nézőt 

megtanítja arra, hogyan kövesse el a tökéletes bűncselekményt, az esetleges lebukás minden 

apró részletére felhívja az egyén figyelmét. Akár egy recept, minden hozzávalót megjelöl 

ahhoz, hogy a hibátlan eredményt érjük el.  

A televízióban a vezető hírek meghatározó részét a bűnügyi információk teszik ki. A 

médiában elsősorban a brutális, erőszakos bűncselekményeket helyezik a középpontba. Pedig 

a fókuszba a felderített bűncselekményeket kellene állítani, valamint a jogsértésért kiszabott 
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büntetés súlyosságára kellene fektetni a hangsúly. A televízióból áradó erőszak negatívan hat 

az emberek biztonságérzetére. Persze az ember magam választja meg, milyen műsort néz. Az 

ismeretterjesztő, dokumentumfilmekből, hírműsorokból tanulhatunk is.  

 

A médiatörvény 2012-től meghatározta, hogy éves szinten a televíziók és rádiók esetében 

20%-át tehetik ki a bűnügyi hírek bemutatása. 
31

   

 

A kereskedelmi csatornák, mint a közéleti életre nagyobb hangsúlyt fektetnek azokra a 

hírekre, amelyek azonnali hatást gyakorolnak a nézőkre. 

Ilyen hír például: természeti katasztrófa, balesetek, gyilkosságok
32

 

 

Kovács Lajos volt életvédelmi nyomozó meglátása: 

„a gazdasági helyzet romlása, a magánéleti gondok is szerepet játszanak az emberölések 

számának megugrásában. A médiából dőlő erőszak nem tesz jót a helyzetnek” 

Kovács úgy véli, régen is voltak szadisták, történtek brutális gyilkosságok és a média révén 

most rengeteg részlet kerül napvilágra.
33
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IV. Mélyinterjú 

 

 

Mennyire érezhetem magam biztonságban a lakóhelyemen? Ha bűncselekmény áldozatává 

válok, kihez fordulhatok segítségért? Félelem nélkül, éjszaka végig sétálhatok az utcán, bízva 

abba, hogy nem leselkedik rám veszély? Mennyire eredményes a bűnüldözés és 

bűnmegelőzés azon a településen és környékén ahol élek? Mire figyeljek annak érdekében, 

hogy meggátoljam sértetté válásomat? Ezekre és további számos kérdésre keresem a választ.  

 

Személyes mélyinterjú keretében Valyon Attila rendőrtörzsőrmestert illetve Brauner Tamás 

nyugállományba vonult rendőrt kértem fel interjúm alanyává. Választásom azért az ő 

személyükre esett, mivel Valyon Attila Füzesabony Városának a körzeti megbízottja. A 

település közrendjének, közbiztonságának illetve a lakosok biztonságérzetének növelése, 

megtartása, javítása tartozik feladatkörébe. Szükséges a lakosokkal való minél szorosabb 

kapcsolattartás, mivel munkájának hatékonysága nagymértékben növelhető a polgároktól 

kapott információkkal. Feladata a községben ismertté vált bűncselekmények felderítése, 

Füzesabony és környékén élők és bűncselekményeket, szabálysértéseket elkövetők 

ellenőrzése, a már megtörtént cselekmények felderítése, bűncselekmények bekövetkezésének 

megakadályozás, csökkentése. Munkája során szoros kapcsolatot tart a város 

polgármesterével, a hivatal dolgozóival, így a települést érintő problémákra közösen tudnak 

megoldást találni. Ebben nagy segítséget kap a településen működő Polgárőrség tagjaitól. A 

polgárőrök áldozatos munkájukkal a lakóhelyükért dolgozva mindent megtesznek a község 

biztonsága érdekében. Brauner Tamás nyugdíjba vonulása előtt, ugyanezt a pozíciót töltötte 

be a lakóhelyemen. Az interjúm alanyai teljes körű felvilágosítást és hiteles képet tudnak elém 

tárni a két évtized előtti illetve a jelenlegi bűnügyi helyzet alakulásáról. A mélyinterjúk 

alkalmával főleg arra fókuszáltam, hogyan értékelik a bűnözés alakulását, a lakosság bizalmát 

a rendőrség irányába, a bűncselekmények felderítését elősegítő illetve akadályozó 

tényezőinek bemutatása. Miben látják a biztonságos lakókörnyezet elérését, az állampolgárok 

biztonságérzetének növelését.  
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Füzesabony Város bemutatása 

 

Füzesabony a Hevesi síkon, Egertől 20 kilométerre, az Alföld északi peremén elhelyezkedő 

kisváros, közlekedési csomópont. A település a fővárostól alig 100 kilométerre fekszik, 

vasúton és közúton egyaránt jól megközelíthető. Füzesabony területét kettészeli a 

vasútállomás, a város északi és déli részét felüljáró köti össze. 

 

  

Két évtizeddel ezelőtt 

 

Első kérdésemet Brauner Tamásnak intéztem. Megkértem, meséljen nekem arról az 

időszakról, mikor munkáját megkezdte. Miként értékeli a húsz évvel ezelőtti ciklust, illetve a 

nyugállományba vonulása utáni helyzetet.  

Brauner Tamás a pályája elejének első időszakában, mint minden fiatal rendőr, a szakma és a 

környezet megismerésével volt elfoglalva. Több év elteltével, önállóan intézkedő rendőrként 

kapott releváns képet a bűnügyi helyzetről.  

A rendőri munka megítélése nem lehetséges a politikai, gazdasági és etnikai tényezők 

megemlítése nélkül, mivel ezek nagyban befolyásolják, és mindig alakítani fogják egy ország 

közbiztonságát és bűnügyi helyzetét.  

Brauner Tamás 1985-ben szerelt fel és 2005-ben vonult nyugállományba. Ezt azért tartom 

fontosnak megemlíteni, hogy látható legyen a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak.  

A pályája elején egypártrendszer működött, azaz egyetlen párt irányította az országot, ami 

kihatott az emberek mindennapi életére. Sokan voltak párttagok, vagy valamilyen módon 

kötődtek a párthoz, ami bizonyos fegyelmet és miheztartást követelt meg az emberektől a 

magánéletben is. Aki akart, az dolgozhatott, sőt az úgynevezett közveszélyes munkakerülést a 

törvény büntetéssel torolta. Az emberek többsége tisztességes munkából tartotta el magát és 

családját, ezért a bűnöző személyeket megvetették és elhatárolódtak tőlük. Alanyom 

meglátása szerint az a generáció, mely a pályája elején élte mindennapjait, erkölcsileg 

megfelelő tartással bírt, bizalmuk volt a rendőrség intézményéhez, és az egész 

igazságszolgáltatás felé. Tudták és érezték, hogy ezek a szervek a jó szándékú és becsületes 

emberek érdekét szolgálják, és ennek tudatában segítették a rendőrök munkáját. Akkoriban 

nem fajultak el a dolgok odáig, hogy az elkövető életveszélyesen megfenyegeti a tanút és 
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annak családját, ha vallomást kíván tenni. „Az igazságszolgáltatás abban az időben jobban 

megvédte a tisztességes állampolgárokat, valamint a rend őreit. Továbbá eredményesebben és 

szigorúbban üldözte és bűntette a bűn elkövetőit. Ezért kijelenthetem, hogy nagyságrendekkel 

jobb volt a közbiztonság” 

 

 

A lakosok biztonságérzete 

 

Az emberek közbiztonság érzetéhez több tényező is hozzájárult, ami nem közvetlen függ 

össze a közbiztonsággal illetve bűnözéssel. Lakóhelyi szinten még jobban megnyilvánult 

miként érzik magukat biztonságban a lakosok. Akkor is volt fertőzött illetve kevésbé fertőzött 

terület. B. Tamás tapasztalata szerint az emberek régen nem voltak érdektelenek, közömbösek 

egymás iránt. Számíthattak egymásra az állampolgárok, ellentétben a mostani helyzettel. A 

kisebb lakóközösségekben, ahol mindenki ismert mindenkit nehéz volt bűnt elkövetni. Ha 

mégis megtörtént, viszonylag hamar kiderült és ezek a dolgok nagyban növelték a biztonság 

érzetét az emberekben. A bűnözés növekedésében befolyásoló tényező a foglalkoztatottság, a 

munkanélküliség, az anyagi javak hiánya. Akkortájt az iskolázatlan, vagy a legalacsonyabban 

képzett ember is talált magának munkát, ami a tudásukhoz megfelelő volt, amiért tisztességes 

bért kaptak és nem kényszerültek megélhetési bűnözésre. Nem nőttek fel generációk úgy, 

hogy ne legyen számukra más megélhetési lehetőség, mint a bűnözés. Az emberek többsége 

azt látta a szüleitől és környezetében élőktől, hogy a becsületes munkából meg lehet élni, és 

ez követendő példa volt. Ez a fajta életmód nem adott táptalajt a bűnözés kialakulására. 

Fontosnak tartotta válaszadóm megemlíteni azt, hogy a katonaság fontos intézmény volt, mely 

hozzájárult ahhoz, hogy az egyének becsületes tagjává váljanak a társadalomnak.  

 

20 év alatt jelentős változás történt a bűnügyi helyzet terén. Az elkövetői körök egyre 

gátlástalanabbak, technikailag fejlettebb eszközöket használnak a cselekményeik során, míg a 

bűnüldözői részről nehezen tartják velük a lépést. Ennek főként anyagi oldala van, illetve a 

jogszabályok módosítása sem biztos, hogy mindig és minden esetben az üldöző szerveket 

segíti. Az elkövetési formák változásának, új bűncselekmények megszületésének. A 

megnyitott határok mindenki számára akadálytalan átjárást biztosítanak, így az idegen 

országok bűnözői is növelték a hazánkban elkövetett bűncselekmények számát. Az itt élő és 
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generációk óta nem dolgozó kisebbségi bűnözők száma is egyre növekszik, mint azt 

híradásokból és személyes tapasztalatokból is látható, egyre gátlástalanabbak, brutálisabbak.  

 

 

Rendőrség és lakosság kapcsolata 

 

Brauner Tamás meglátása szerint a lakosok és a rendőrök kapcsolata is minőségi 

változásokon ment keresztül az évek során. A múltban a rendőr több időt töltött az emberek 

között, nagyobb hangsúlyt fektetve a megelőzésre, és tájékozottabb volt a területén 

történtekről. Régen az emberek körében nem volt félelem, ha tanúként kellett megjelenniük, 

bátran vállalták. Tapasztalata szerint, ma a lakosság és a rend őreinek kapcsolatát megmérgezi 

a bírságolás. A mindenáron és mindenért megbírságolt állampolgár nem lesz partnere a 

rendőrnek, pedig az információk túlnyomó többsége a lakosoktól szerezhető be. Az emberek 

egyes cselekmények során, inkább elhallgatják a tudomásukra jutott információkat. Félnek az 

elkövetői körök későbbi bosszújától, ami sajnos napjainkban valós probléma. Ezt a tényt 

Valyon Attila körzeti megbízott is alátámasztotta. Elmondása alapján, bizonyos esetekben 

kapnak segítséget és információt egyes bűncselekmények elkövetése során az emberektől, de 

az erőszakos bűncselekmények esetén nem szívesen tanúskodnak. Amennyiben az esettel 

kapcsolatban szolgáltatnak is adatot, azt rendszerint név nélkül teszik meg. Abban mindkét 

interjú alanyom egyetértett, hogy a rend őreinek az állampolgárok bizalmának elnyerésére és 

annak megtartására nagy hangsúlyt kell fektetni, mert csak együtt tudnak hatékonyan fellépni 

a bűnözéssel szemben. Nagyon fontos a lakókkal való kapcsolat építése, a személyes 

kontaktus.  

 

 

Bűncselekmények felderítése 

 

Bizonyos bűncselekmények akkor az országban ismeretlenek voltak, amiről ma napi szinten 

hallhatunk és olvashatunk a médiában. Az emberek nyugodtan élték mindennapjaikat, nem 

kellett aggódni gyermekeikért, az idősek nem rettegtek éjszakánként, mint napjainkban. 

Brauner állítása szerint munkája során a felderítési mutatók eredményesebbek voltak. Ez nem 

azt jelenti, hogy a mai rendőrök képzetlenek lennének. Nagy váltás volt, amikor sok tapasztalt 

rendőr távozott és átadta a helyét fiatal kollégáinak, akik az idősebb rendőrök tapasztalatait, 
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meglátásait nem sajátíthatták el.  Abban az időben nem volt akkora mozgásterük a bűnözésre 

hajlamos egyéneknek, gondolok itt a járművek hiányára, így az átutazó bűnözés is ritkább 

volt, mint manapság. A helyi bűnelkövetői köröket pedig ismerték a bűnüldöző szervek, így a 

felderítés is eredményesebb volt. Napjainkban országos és megyei tendencia egyébként, hogy 

míg korábban a jellemzően helyi elkövetők voltak a bűncselekmény tettesei, mostanra 

eltolódott az arány az utazó bűnözők felé, akik sok esetben elég jól szervezett csoportokat 

alkotva a szomszédos megyékben, sőt az egész ország területén követnek el 

bűncselekményeket. Alkalmanként professzionális módon. Mivel Füzesabony könnyen 

megközelíthető műúton és több, jól járható földúton is, ezeket az elkövetők menekülési 

útvonalként használják. Az utazó bűnözők felderítése lényegesen nehezebb, mint a helyi 

elkövetőké. A helyi körzeti megbízott és a lakosok közötti megfelelő kommunikációval 

egyfelől egyes bűncselekmények megelőzhetők, másfelől a felderítés is könnyebbé válik.  

 

 

 Felderítést akadályozó tényezők 

 

Valyon Attila körzeti megbízott beszámolt arról, hogy a felderítést akadályozó tényező között 

megemlíthető, hogy az emberek nem fordítanak kellő figyelmet az értékeik megóvására. 

Természetesen ez még nem ok a bűncselekmény elkövetésére. A felderítés során nehezíti a 

rendőrség munkáját a bűnözési oldalról használt egyre korszerűbb technika. Az utazó 

bűnözők számának növekedése. A lakosság körében tapasztal közönyösség. A kisebb 

közösségekben talán jobban figyelnek egymásra a személyes ismertség miatt a polgárok. A 

rendőrök leterheltsége is akadályként említhető. 

Füzesabonyban működik térfigyelő kamerarendszer, de anyagi okból kifolyólag ennek 

széleskörű kiépítésére nincs jelenleg lehetőség. Ezek a készülékek csak egy bizonyos irányt 

ellenőriznek. A rendszer nem nyújt teljes körű ellenőrzést, így az azt ismerő elkövetők 

cselekményeik során kikerülhetik. Azokat az útvonalakat veszik igénybe, ahol még nincs 

felszerelve kamera.  
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Bűncselekményeket elősegítő okok 

 

V. Attila tapasztalata szerint Füzesabonyban is jellemző a lakosok figyelmetlensége, 

hiszékenysége, ami kedvező alkalmat kínál a besurranások, trükkös lopások elkövetésére. 

Sajnos egyre inkább figyelmet kell fordítani arra, hogy saját és szomszédjaink, ismerőseink, 

időskorúak vagyontárgyait megóvjuk. A bizalmatlanság a településen megjelenő idegenekkel, 

gyanús személyekkel szemben nagyban elősegíti a bűncselekmény megelőzését. A 

bűncselekményeket elősegítő okok között megemlíthető az is, hogy a térségben, 

Füzesabonyban is viszonylag magas a munkanélküliség aránya, mely jogsértést generáló 

tényezőként jelentkezhet.  

 

 

Bűnmegelőzési tevékenység 

 

V. Attila meglátása alapján a leghatékonyabb bűnmegelőzés a folyamatos rendőri közterületi 

jelenlét. A fokozott rendőri jelenlét a közrend és közbiztonság megőrzését hivatott szolgálni, 

mely növeli az adott területen élő emberek biztonságérzetét. Nagyon fontos a lakókkal való 

kapcsolat és személyes kontaktus. A személy- és helyismeret birtokában, a rendőr jó eséllyel 

tudja kiszűrni munkája során a területén megjelenő, oda nem illő bűnöző személyeket. A 

körzeti megbízott a településen működő polgárőrséggel tart kapcsolatot. A bűncselekmények 

felderítése témakörben említetett utazó bűnözők esetén, a rendőrség munkájának 

eredményességéhez nagymértékben járulnak hozzá a polgárőrök a tevékenységükkel.  

 

 

Célkitűzések 

 

Valyon Attila rövidtávú céljai között szerepel a település közrendjének, közbiztonságának 

illetve a lakosság biztonságérzetének megtartása, javítása. Ehhez szükségesnek tartja a 

lakossággal való kapcsolattartást, illetve a lakosok minél szélesebb rétegének bevonását a 

község közrendjének megóvásába. A célok eléréséhez szükséges továbbá közterületi és 

külterületi szolgálat hatékonyságának fokozása, kisebb helyi közlekedési, közbiztonsági és 

bűnügyi akciók lebonyolítása, illetve az átmenő forgalom fokozottabb ellenőrzése. Valyon 
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Attila alapvető feladatnak tekinti, hogy a törvényes keretek között működve a társadalom 

tagjai számára a félelemtől mentes, nyugodt élethez szükséges biztonságot szolgáltasson 

illetve a társadalom ez irányú elvárásait minél magasabb szinten teljesítse. Bűnmegelőzési 

feladatokba tartozik a fiatalokkal való segítő-nevelő jellegű kapcsolat kialakítása - 

természetesen a szülők segítségével és bevonásával - azért, hogy a drogfogyasztás és sértetté 

válás elkerülhető legyen.  

 

 

Bűnmegelőzési tanácsok 

 

A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítására irányuló előadások keretében látják el 

bűnmegelőzési tanácsokkal az állampolgárokat. Annak ellenére, hogy a rendőrség mindent 

megtesz annak érdekében, hogy a különböző célcsoportok sérelmére elkövetett 

bűncselekményeket megakadályozzák, a védekezés módjára felhívják a figyelmet, még 

mindig jelentős szerepe van a bűncselekmények létrejöttében a sértett közreható 

magatartásának. Ez alatt értem az óvatosság hiányát, vagyonvédelem elmulasztását, 

idegenekbe fektetett túlzott bizalmat. Az áldozattá válás szempontjából a 

legveszélyeztetettebb korcsoport a hatvan év felettiek. Elsősorban besurranásos, trükkös, 

betöréses lopások, rablások áldozatává válnak. Ennek legfőbb oka a hiszékenységük, 

naivitásuk, az idegen személyekbe fektetett bizalmuk, esetleg mentális betegségük. A 

lakosság körében tartott előadások, tanácsadások, bemutatók, lakossági fórumok célja, hogy a 

polgárok figyelmét felhívják a megelőzés módjára illetve bemutassák a védekezés formáit, 

eszközeit.  

Megkértem Attilát, soroljon fel néhány hasznos tanácsot, melyek el szoktak hangozni, az 

ilyen jellegű tanácsadásokon.  

 

Idegen érkezik: 

- Idegen lehetőleg ne engedjünk be a lakásunkba! Ha ez mégis megtörténik, akkor soha 

ne hagyja őt egyedül egyetlen pillanatra sem. 

- Előfordul, hogy hivatalos személynek (rendőr, postás, mérőóraleolvasó) adják ki 

magukat csalók, vagy házaló árusként, bajba jutott személyként segítséget kérve 

próbálnak bejutni a lakásba. 
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Otthon: 

- A besurranó tolvajok a be nem zárt ajtó, ablakon és erkélyajtón jutnak be a lakásba. A 

kertkaput, lakásajtót akkor is kulcsra kell zárni, ha otthon tartózkodik, mert így 

egyszerűen megakadályozható, hogy idegen jusson be a lakásba. 

- Az értékeit tartsa biztonságos helyen, ne hagyják szem előtt! 

 

Lakásbiztonság: 

- Növelje lakása, háza biztonságát azzal, hogy megnehezíti a lakásbetörő bejutását (több 

zár, hevederzár felszerelése, rács, riasztó)  

- Ne nyisson ajtót éjszaka, ha lakásban idegen behatolására utaló, gyanús zajt hall.  

- Soha ne vallja be senkinek, hogy egyedül tartózkodik otthonában.  

- Ha észlelte, hogy betörtek Önhöz, azonnal értesítse a rendőrséget.  

 

Szomszédok: 

- Ismerje meg szomszédjait, és kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház, az utca és a 

környék biztonságára.  

- Használják ki a közösség erejét a biztonságuk növelése érdekében.  

 

Piacon, buszon: 

- A zsúfolt helyek, bevásárlóközpontok, piacok, tömegközlekedési eszközök a 

zsebtolvajok számára ideális terepet jelentenek. Ezen a helyeken különösen 

figyeljenek értékeikre. 

- Csomagjait soha ne bízza ismeretlenekre! 

 

A körzeti megbízott beszámolt arról, hogy ezeket az előadásokat mindig nagy érdeklődéssel 

fogadják a hallgatók. Tapasztalata szerint, a hatékony bűnmegelőzéshez elengedhetetlen 

feltétele, a lakosok minél szélesebb körben történő felvilágosítása. Hiszen a biztonságuk 

nagymértékben növelhető megfelelő óvatossággal és körültekintéssel. 
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Kérdőív 

 

 

A személyes mélyinterjúk mellé, kvantitatív kutatások közül a megkérdezéses formát 

választottam. Papír alapú kérdőívet alkalmaztam, melyet a lakókörnyezetemben, azaz 

Füzesabony és környékén élőkkel töltettem ki. Összesen 100 fő szubjektív véleményére 

voltam kíváncsi. A kérdéseimet igyekeztem a legcélravezetőbb módon feltenni és sorba 

rendezni.  

 

Három nagy kérdéscsoportot vizsgálok a kérdőívkészítés szabályainak megfelelően:  

 

1. Az első kérdéscsoport a demográfiába esett. (Nem, kor, iskolázottság) 

2. A második kérdéscsoport arra irányult, mennyire fordulnak bizalommal a lakosok a 

rendőrség felé. 

3. A harmadik kérdéscsoport az áldozattá válás elkerülésére fektette a hangsúlyt.  

 

 

 

 

Ezt a diagramot az „Ön figyelemmel kíséri a rendőrségi felhívásokat?” kérdésre adott 

válaszok eredményeként készítettem. Az a csoport, aki rendszeresen nyomon követi a 

felhívásokat összesen 36 %-ot tesz ki, míg a válaszadók 52%-a csak ritkán, de figyelemmel 

kíséri a rendőrségi felhívásokat. Tehát megállapítható, hogy a rendőrség által közétett 
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propagandákat a polgárok jelentős része értesül. Ezen felhívások nagymértékben 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberek megóvják magukat attól, hogy bűncselekmény 

áldozatává váljanak. Megfelelő tájékoztatással elkerülhető a jogsértő cselekmény 

bekövetkezése. A rendőrség a felhívásaival az állampolgárok védelmét célozza meg, de ehhez 

elengedhetetlen feltétel az, hogy ebben partnerek legyenek az emberek. Amennyiben a 

polgárok a rendőrség által szolgáltatott hasznos tanácsokat megfogadják, kis odafigyeléssel 

meggátolható az, hogy bűncselekmény történjen. A bűnelkövetők támadására kitett 

személyeket fel kell készíteni a helyes védekezésre. Ebben nagy segítséget nyújthatnak, a 

rendőrség által közzétett felhívások. Nyilvánvaló, hogy a lakosság felvilágosítása, támogatása 

elengedhetetlen feltétele a hatékony bűnmegelőzésnek.  

 

 

 

A következő kérdésem arra irányul, a lakosság az értékeinek megóvása érdekében, milyen 

óvintézkedéseket tesz meg. „Az Ön otthona fel van szerelve valamilyen biztonságtechnikai 

eszközzel?” kérdésre a 100 főből mindössze 28-an válaszoltak „igen”-nel. Ez az érték 

alacsonyabb a vártnál, mivel arra számítottam, a válaszadók jelentős része tesz valamit 

otthona védelme érdekében. A bűnözés növekedése, a biztonságérzet csökkenése működésbe 

hozta az emberek védekezési reflexeit. A vagyon elleni bűncselekmények csökkentésére, 

racionális és tudatos válasz lenne a lakás biztonságának növelése. Az embereket érzékenyen 

érinti, ha sérelmükre bűncselekményt követnek el, de annak érdekében, hogy ezt elkerüljék, 

már nem tesznek semmit. Ezt a tényt támasztja alá a kérdésre kapott válasz is. Ezt követő 

kérdésemmel azt vizsgáltam, mi lehet annak az oka, hogy az emberek nem élnek a 

biztonságtechnikai terület által kínált változatos eszközök  
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A fent látható diagram szerint, a válaszadók 65 %-a nem tartja szükségesnek azt, hogy 

otthonát biztosítsa valamilyen biztonságtechnikai eszköz igénybevételével.  

A megkérdezettek 35%-a anyagi helyzetük miatt nem tudja lakását felszerelni vagyonvédelmi 

eszközökkel.  

Tehát megállapítható, hogy Füzesabony városában a polgárok biztonságban érzik magukat. 

Ezt a tényt támasztja alá az, hogy az emberek nem élnek a lehetőséggel, hogy otthonuk 

védelme érdekében lépéseket tegyenek, pedig anyagi helyzetük alapján be tudnának ruházni 

ilyen készülékekre.  
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A fenti oszlopdiagram alapján megállapítható az a tény, hogy az emberek döntő többsége 

biztonságban érzi magát az otthonába. A megkérdezettek 67%-a éjjel, ha egyedül tartózkodik 

lakásában  nem retteg váratlan, rossz szándékú látogató érkezésétől.   

 

 

 

Az alábbi kördiagramon jól látható, hogy a megkérdezettek döntő többsége, azaz 71%-ük 

biztonságban érzi magát a lakóhelyén. Valyon Attila körzeti megbízott beszámolt arról a 

tényről, hogy Füzesabony és környéke nem tartozik a fertőzött területek közé. A 

közbiztonsági közérzet lakóhelyi visszatükröződése azt mutatja, hogy a válaszadók több mint 
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a fele, megfelelőnek tartja a lakóhelyének közbiztonságát. A város elfogadható közbiztonsági 

helyzete csak és kizárólag, a hatékony és minden érintett által összehangolt megelőzési 

munkával érhető el. A lakosság érzete és a közbiztonságról alkotott értékítélete a 

legfontosabb. Ez Füzesabony városában kedvezőnek bizonyul, mert a megkérdezett lakosok 

jelentős része, biztonságban érzi magát a lakóhelyén. Ez az érték számomra jóval magasabb a 

vártnál, mert személy szerint én azon személyek körét erősítem, akik nem érzik magukat 

biztonságban az otthonukba. Közérzetemet jelentősen befolyásolja az, hogy a médiából szinte 

nem lehet mást hallani a bűnözésen, erőszakon, katasztrófán kívül. Szinte mindennapos hírek 

közé tartozik a vagyon elleni bűncselekmények esete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Összegzés 

 

 

A szakdolgozatom témája az ország lakosságának egészét érinti. Hiszen több évtizedes 

tapasztalatok bizonyítják, és statisztikai adatok támasztják alá, hogy a bűncselekmények közül 

a legnagyobb számban a vagyon elleni bűncselekmények fordulnak elő.  

 

A dolgozatom első részében a témával kapcsolatos tudnivalókat általánosan és ismereti 

szinten vázoltam fel. Ehhez szükséges elméleti hátteret szakkönyvek, különböző weboldalak 

és jogi tanulmányaim nyújtották. Ezek figyelembe vételével igyekeztem minél pontosabb 

képet festeni a vagyon elleni bűncselekményeken belül, a lopás deliktumáról. A dolgozatom 

során a lopás megelőzését állítottam fókuszba, figyelembe véve a rendelkezésre álló 

módszereket. 

 

Szakdolgozatom elkészítésekor igyekeztem bemutatni Füzesabony illetve környékének 

bűnügyi helyzetét, azon belül is a bűnüldözést, bűnmegelőzést és ehhez kapcsolódva a 

településen élő polgárok biztonságérzetét. Felvázoltam a lakosság és a rendőrség kapcsolatát, 

a felderítést elősegítő és akadályozó tényezőket. Ebben nagy segítséget nyújtottak 

mélyinterjúm alanyai. Teljes körű helyzetszemléltetésük segítségével sikerült átfogó képet 

kapnom a település közbiztonsági helyzetről.  

 

A biztonságos élet azt jelenti, hogy az emberek jogaikat és kötelezettségeiket akadálytalanul, 

félelem nélkül érvényesíthetik. A bűnözés elleni sikeres fellépéshez és a közbiztonság 

színvonalának emeléséhez nélkülözhetetlen a lakosok közreműködése. A bűnügyi statisztikák 

is alátámasztják, hogy a bűncselekmények elősegítő okok képzeletbeli ranglétrájának első 

helyén az óvatlanság hiánya áll, ezt követi a vagyonvédelmi eszközök használatának 

elmulasztása.  

 

Összességében megállapítható, hogy Füzesabony és környéke a biztonságos lakókörnyezetek 

közé tartozik. A kutatásom során a feltárt adatok számomra meglepetést okoztak. A 

dolgozatom elkészítését megelőzően úgy gondoltam, hogy Füzesabony városának 

közbiztonsága nem kielégítő. Azonban a kérdőív kitöltői ezt megcáfolták. 
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A vagyon elleni bűncselekmények valamennyi fajtáját elítélem. Modern korunk 

középpontjában sajnos a pénz áll, s az emberek egyre többször olyan pénzszerzési lehetőséget 

választanak, amely törvénybe ütközik. A kutatásom során számos egyén véleményét 

kikérdeztem a témával kapcsolatban. Sok esetben különbséget tettek az úgynevezett 

megélhetési bűnözés és a haszonszerzésből elkövetett lopás között. Az előbbit talán 

könnyebben bocsátják meg az emberek. Viszont azon a tényen nem változtat, hogy az 

elkövetők ezzel megkárosítják embertársaikat. A tettes tudatosan hágja meg a törvényt. 

Tisztában van azzal, hogy cselekménye következményt vonhat maga után, de ennek ellenére 

mégis megvalósítja a bűncselekményt. Véleményem szerint, lényegtelen milyen szándék 

vezérli a tolvajt a cselekménye elkövetésekor. Azon egyszerű okból kifolyólag, mivel az 

emberek fáradtságos munkával állítják elő javaikat, pénzüket és egyéb értékeiket, s ettől senki 

ne fossza meg őket. A statisztikai adatok tükrében megállapítható, hogy a sértetti kör 

legfőképp idősek, gyengébb, fiatalabb személyek ellen irányulnak. A bűnözők kihasználják 

ezeknek a személyeknek a helyzetét, naivitását, óvatlanságát.  

 

A bűnözésre ható társadalmi eszközök közül a nevelésnek kiemelkedő jelentőséget 

tulajdonítok. Álláspontom szerint, már az iskolában is foglalkozni kellene az adott témával, 

azaz a bűnmegelőzéssel. A széles körű tájékoztatást általános iskola szinten is 

elengedhetetlennek tartom. A gyerekekben tudatosítani kellene azt a tényt, ha kilátástalan 

helyzetbe kerülnek, melyből egyetlen kiútnak a bűncselekmény elkövetését látják, az súlyos 

következményeket von maga után. Meg kell tanítani velük, hogy más tulajdonát nem vehetik 

el kedvük szerint, mert ez törvénybe ütközik. Nyomatékosítani kell, hogy a normákat, 

szabályokat, törvényeket be kell tartani. Az iskolának ebből a szempontból nagy jelentőséget 

tulajdonítok. A megfelelő nevelés bizonyos megelőzési szerepet is betölthet a tájékoztatás 

által.  

 

Végül fontosnak tartom megemlíteni, hogy mind a lakosság és a rendőrség kapcsolatának 

ápolása, mind a település kamerafelszereltségének kiszélesítése és a fokozott rendőri jelenlét 

nagy jelentőséggel bír a bűnözés visszaszorításában.  
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http://www.mklu.hu/repository/mkudok6952.pdf
http://www.mklu.hu/repository/mkudok9617.pdf
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1. számú melléklet: Kérdőív 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! A Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karának harmadéves 

hallgatója vagyok. Diplomamunkámat a Vagyon elleni bűncselekmények, különös tekintettel 

a lopásra témakörből írom. 

Kérem, töltse ki a kérdőívet, az Ön által igaznak vélt választ karikázza be! 

Ezek az adatok statisztikailag összesítve kerülnek feldolgozásra. A válaszadás önkéntes és 

név nélkül történik 

 

1. Neme 

a) férfi 

b) nő 

 

2. Életkora 

a) 18 év alatti 

b) 19-25 év között 

c) 25-50 év között 

d) 50 év felett 

 

3. Legmagasabb iskolai végzettsége 

a) 8 általános 

b) szakmunkásképző 

c) középfok 

d) felsőfok 

 

4. Lakhelye 

a) község  

b) vidéki város 

c) főváros 

 

5. Abban az esetben, ha Ön lopást illetve lakásbetörést észlel, kit értesít elsőként? 

a) rendőrséget 

b) polgárőrséget 

c) szomszédot 

d) családtagot 
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6.  Ön figyelemmel kíséri-e a rendőrségi felhívásokat? 

a) rendszeresen 

b) ritkán 

c) soha 

  

7. Tapasztalata szerint, melyik napszakban hajtják végre a bűncselekmények zömét? 

a) délelőtt 

b) délután 

c) éjjel 

 

8. Az Ön sérelmére követtek-e már el bűncselekményt? 

a) igen 

b) nem 

 

9. Ha az előző válaszra IGEN-nel felelt, milyen fajtáját szenvedte el? 

a) gépjárműlopás 

b) zseblopás 

c) betöréses lopás 

d) alkalmi lopás 

 

10. Megtette-e a bejelentést, feljelentést a rendőrség felé az eseménnyel kapcsolatban?  

a) igen 

b) nem 

 

11. Ha nem, miért? 

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

  ....................................................................................................  

12. Ön lakásába beengedi-e közüzemi dolgozókat anélkül, hogy igazolnák magukat? 

a) igen 

b) nem 

 

13. Ha hosszabb időre megy el otthonából, azt kinek hozza tudomására? 

a) családtagok 

b) szomszédok 

c) mindenki 
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14. Az Ön otthona, felvan-e valamilyen biztonságtechnika eszközzel (pl. riasztó, kamera, 

mozgásérzékelő) szerelve? 

a) igen 

b) nem 

 

15. Amennyiben nincs felszerelve, milyen okból kifolyólag? 

a) anyagi helyzet miatt 

b) nem tartom szükségesnek 

c) tervezzük, hogy teszünk, de még nem tudjuk mit 

 

16. Szokott-e félni, ha éjjel egyedül tartózkodik otthonában? 

a) soha 

b) ritkán 

c) mindig 

 

17. Biztonságban érzi magát a lakóhelyén? 

a) biztonságban érzem magam 

b) nem érzem magam biztonságban 

 

18. Az Ön lakóhelyén, működik-e polgárőrség-szolgálat? 

a) igen 

b) nem 

 

19. Hogyan ítéli meg a polgárőrség munkáját? 

a) hatékonyak 

b) alig észrevehetők 

 

 

 

Köszönöm Önnek, hogy válaszadásával elősegítette szakdolgozati munkám 

elkészítését! 
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2. számú melléklet: Mélyinterjú során alkalmával feltett kérdések 

 

Brauner Tamásnak nyugállományba vonult rendőrnek feltett kérdések: 

 

1. Pályája elején hogyan ítélte meg a közbiztonságot? 

2. Két évtizeddel ezelőtt, az emberek mennyire érezték magukat biztonságban a 

lakóhelyükön? 

3. Munkája során, valamint nyugállományba vonulása után, hogy látja a bűnügyi helyzetet? 

4. Hogyan ítéli meg a lakosok biztonságérzetét jelenleg? 

5. Hogyan értékeli a rendőrség és a lakosok közötti kapcsolatot? 

 

Valyon Attilának Füzesabony Városának körzeti megbízottjának intézett kérdések: 

 

1. Mi a véleménye a lakosok biztonságérzetéről a településen? 

2. Hogyan ítéli meg a rendőrség és a polgárok közötti kapcsolatot? 

3. Milyen eredménnyel tudják felderíteni a bűncselekményeket? 

4. Milyen akadályok állnak útjukba a cselekmények felderítésekor? 

5. Hogyan értékeli az önkormányzattal való kapcsolatát? 

6. Melyik célcsoport a legveszélyeztetettebb az áldozattá válás terén? 

7. Milyen célkitűzései vannak a jövőre nézve településen? 

8. Milyen tanácsok hangoznak el a lakosság körében tartott fórumokon? 

9. A lakosok mennyire partnerek abban, hogy eredményesebb legyen az Ön/Önök munkája a 

felderítés terén? 

10. Milyen bűnmegelőzési ráfordításokat vállal a város vezetősége, ott, ahol a munkáját 

végzi? 
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3. számú melléklet: Regisztrált bűncselekmények száma, bűncselekményi kategóriák szerint 

országosan 2010-2011. évben 

Regisztrált bűncselekmény kategóriák 2010. 2011. 

Személy elleni bűncselekmények  

 

27897 27204 

Közlekedési bűncselekmények 16447 14001 

Házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények 

6798 6235 

Államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet 

tisztasága elleni bűncselekmények 

6507 6707 

Közrend elleni bűncselekmények 93612 107678 

Gazdasági bűncselekmények  21119 32450 

Vagyon elleni bűncselekmények  273613 256175 

Erőszakos és garázda bűncselekmények 38813 37201 

Összesen 484 806 487689 

Forrás: http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/ 

 

4. számú melléklet: Bűnözés és igazságszolgáltatás 2003-2011. 

Bűncselekmények 2003 2005 2007 2009 2011 

Összes regisztrált 

bűncselekmény 

413343 436522 426914 394034 451371 

Vagyon elleni bűncselekmények 

összesen 

275891 270740 276193 253366 256175 

szabálysértési értékre elkövetett 45961 31031 54806 51571 59929 

betöréses lopás 47269 42588 40846 37698 45273 

járműlopás  18525 16178 15017 11212 19455 

járműből lopás 24075 25131 20982 14460 13702 

csalás 33151 22431 41250 29555 27906 

okirathamisítás 55141 62277 58815 50027 84070 

forrás: Ügyészség honlapja Bűnözés és igazságszolgáltatás 2003-2011.  

http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/  

 

http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/
http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu/
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