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Bevezető 

A TÁRKI 1995-ben kezdte el azt az önkormányzati vizsgálat-sorozatot, melynek célja a 

magyarországi helyi önkormányzatok vizsgálata és a vizsgált folyamatok időbeli alakulásának 

elemzése. A kérdőívek a minden évben szereplő témakörökön túl évente eltérő, speciális 

témaköröket is tartalmaznak. Ebben az évben a rendszeresen szereplő kérdéseken túl az egyes 

településeken a bűnelkövetési módok gyakoriságát, jellemzőit, az önkormányzatok 

bűnmegelőzés terén kifejtett tevékenységét, valamint az egyes települések már létező vagy 

még csak tervezett ezzel kapcsolatos intézményrendszerét kívántuk felmérni. 

Az adatfelvételről röviden 

A 2004. őszi adatfelvételt az Igazságügyi Minisztérium és az OTKA1 finanszírozta, 

valamint a TÖOSZ „LOGIN” projektje támogatta. A kutatás során az önkormányzatok az 

Önkormányzati Hírlevéllel együtt postai úton kapták meg a – válaszborítékkal ellátott – nyolc 

oldalas önkitöltős kérdőívet, amelyet a polgármester, annak helyettese vagy a jegyző töltött ki. 

A visszaküldött 1354 kérdőívből álló mintát a KSH önkormányzati adatai alapján súlyoztuk. 

A súlyozott minta elemszáma 1349 lett, ez a magyarországi települések regionális- és 

településrétegződés szerinti megoszlására nézve reprezentatív, azzal a fenntartással, hogy a 

budapesti kerületek adatait – az eddigi elemzésekkel egyezően – nem tartalmazza. A súlyozás 

lépéseit és módszertani hátterét a 2. sz. Mellékletben mutatjuk be részletesen. 

Az idén megvalósult válaszadási arányt úgy értük el, hogy a nem válaszoló települések 

önkormányzatait egy második adatfelvételi hullám keretében újra megkérdeztük. Az első 

felkérésre nem válaszoló települések vezetői újabb válaszborítékkal ellátott kérdőívet kaptak 

az Önkormányzati Hírlevél novemberi számának mellékleteként. 

Mivel az adatfelvétel 2004 őszén történt, ezért azok az információk, amelyeket a 2004-

es évre vonatkozóan kértünk az önkormányzatoktól, nem az egész évre, hanem csak a 

harmadik negyedév végéig tekinthetőek érvényesnek. 

                                                 
1 OTKA nyilvántartási szám: T034252 
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A tanulmány felépítése 

Az alapvető eredményeket bemutató jelentést már korábban átadtuk az Igazságügyi 

Minisztériumnak; ebben az adatok megoszlása és a főbb települési jellemzők mentén mutatott 

különbségek mellett az egyes vizsgált kérdések egymással való kapcsolatát is elemeztük. A 

jelen tanulmány célja a primér eredmények mögötti mélyebb összefüggések feltárása, és 

annak ismertetése, hogy a települések egyes jellemzői milyen hatással vannak a lakosság 

biztonságérzetére, a bűnözési helyzetre, annak rövid- és hosszú távú trendjére, a 

bűnérzékenységre, bűnmegelőzésre, a szegregációra és a társadalmi feszültségekre. Emellett 

minden olyan ponton, ahol az elméletileg indokolt, kitérünk a fenti vizsgálandó kérdések 

egymásra gyakorolt hatására is. 

Az elemzés első fejezetében arra keressük a választ, hogy mik befolyásolhatják a 

lakosság biztonságérzetét. A második fejezetben részletesen bemutatjuk a bűnözési helyzetet, 

az egyes bűncselekménytípusok előfordulását befolyásoló tényezőket, ezt követően pedig 

kitérünk a bűnözési helyzet változására: milyen dimenziók mentén magyarázható a 

bűnelkövetés rövid- és hosszú távú trendje. A negyedik fejezetben az önkormányzatok 

bűnérzékenységét vizsgáljuk meg: ebből kiderül, hogy milyen mechanizmusok és tényezők 

határozzák meg azt, hogy a képviselő testületi ülések mennyit foglalkoztak közbiztonsággal 

kapcsolatos ügyekkel és milyen intézményi háló segíti őket ezekben a kérdésekben. Az ötödik 

fejezet a bűnmegelőzés témáját járja körül: az önkormányzatok bűnmegelőzési aktivitásában 

meglévő különbségeket próbáljuk többdimenziós modellek segítségével magyarázni. Végül az 

egyes társadalmi csoportok lakóhelyi szegregációjával és a társadalmi feszültségek különböző 

típusainak előfordulása mögött meghúzódó okokat keressük, és e két jelenség egymással való 

kapcsolatát is megvizsgáljuk a hatodik fejezetben.  

A tanulmány szövegébe azokat az ábrákat és kisebb táblázatokat illesztettük be, 

amelyek fontosak ahhoz, hogy az elemzett összefüggéseket megértsük és még nem túl 

komplexek ahhoz, hogy gátolják a tanulmány olvasását. A nagyobb vagy bonyolultabb 

tartalmú táblázatok a tanulmány végén lévő mellékletben találhatóak („T” betű áll majd a 

sorszámuk előtt) és mindig hivatkozunk rájuk a megfelelő helyen a szövegben. 
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Módszertani megjegyzések 

A tanulmány egy olyan kérdőíven alapul, amelyet minden településen valamelyik 

önkormányzati vezető (a polgármester, a polgármester-helyettes vagy a jegyző) töltött ki. 

Ugyanakkor a felmérésben közölt adatok nem csupán egyetlen ember személyes véleményét, 

észrevételeit tükrözik, hiszen a kérdőív alapvetően nem szubjektív ítéletekre kérdez rá, hanem 

a településre jellemző adatokat, hivatalos állásfoglalásokat gyűjti össze. A válaszadó 

településvezetők számos kérdés esetében minden bizonnyal igénybe vették más munkatársaik, 

az adott területért felelős tisztségviselők segítségét, éves kimutatásokat, helyi adatgyűjtések 

eredményeit ahhoz, hogy pontosan válaszolhassanak a kérdéseinkre. Így tehát a kérdésekre 

adott válaszok nem tekinthetők egy ember szubjektív véleményének vagy az adott kérdésről 

az általa érzékelt egyfajta világképnek, hanem valószínűsíthetően a helyi településvezetési 

apparátus közvetett vagy közvetlen közreműködésével született hivatalos helyi álláspontnak.  

Fontos kiemelnünk, hogy a tanulmány készítői nem bűnszakértők, így céljuk a vizsgált 

jelenségek egymással való összefüggéseinek jobb megértése és a mögöttük meghúzódó 

társadalmi háttér feltárása. Az első cél érdekében a tanulmány során számos olyan tényező 

egymásra hatását vizsgáljuk, amelyekre vonatkozóan a kérdőívből származnak az adataink; azaz – 

ahol ez értelmezhető – a vizsgálandó kérdéseket egymásra vonatkoztatva is megvizsgáljuk. A 

második cél érdekében, a társadalmi-gazdasági kontextus felvázolásához olyan adatokat is 

felhasználtunk, amelyek nem a kérdőíves kutatásból származnak. A kérdőív alapján kapott 

adatbázist ugyanis kiegészítettük a KSH településsoros, ún. T-STAR adatai közül azokkal, 

amelyeket a téma szempontjából relevánsnak tekintettük. Ez alapján a bűnelőfordulással, 

bűnérzékenységgel, bűnmegelőzéssel, biztonságérzetettel kapcsolatos ismereteinket a 

települések különböző adottságai vagy szociodemográfiai és gazdasági jellemzői segítségével 

is árnyalni tudjuk. Ezek a települési jellemzők az alábbiak: 

− A település „adottságai”: lakosságszáma, regionális elhelyezkedése, közigazgatási 

státusza: valamely nagyváros agglomerációjába tartozik-e, kistérségi központ-e, van-e 

saját jegyzője; 

− Szociodemográfiai jellemzők: az idősek (60 év felettiek) aránya, az odavándorlás aránya 

és a vándorlási különbözet; 

− A lakosság gazdasági jellemzői: a villamosáram-fogyasztás aránya háztartásonként, a 

személygépkocsik aránya, a rendszeres szociális segélyben részesülők aránya, épült-e új 

lakás az elmúlt évben. 
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A fentiek alapján összeállított elemzés tehát egy olyan szociológiai fókuszpontú 

háttéranyag, amely a kormányzati bűnmegelőzési stratégia megalkotásához kíván segítséget 

nyújtani, tehát a bűnmegelőzési stratégia egésze szempontjából nem egy végső elemzésről 

van szó.  
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Összefoglaló 

A TÁRKI Rt. 2004 őszén felkérte a magyarországi települési önkormányzatok vezetőit, 

hogy válaszoljanak a településen tapasztalható bűnözési helyzettel és az önkormányzat 

bűnmegelőzési tevékenységével kapcsolatos kérdésekre. A legfőbb eredmények, 

összefüggések az alábbiak: 

• A lakosság települési és országos szintű biztonságérzetét az önkormányzati vezetők 

inkább rossznak vagy közepesnek tartják (harmaduk illetve közel felük válaszolt így), 

és csak egy kisebb részük vélekedik ennél optimistábban. Azt, hogy a lakosság 

biztonságérzetét miként ítélik meg a vezetők, nem befolyásolja az érzékelt bűnözési 

helyzet, annak változása illetve az önkormányzat bűnmegelőzési aktivitása. Emellett a 

biztonságérzetről szóló beszámolókat nem vagy csak kis mértékben befolyásolták a 

település adottságai illetve lakosságának szociodemográfiai összetétele. Ahol viszont 

többféle társadalmi feszültség van illetve ahol kevés vagy egyáltalán nem is jellemző a 

civil szféra tevékenysége, ott pesszimistábbak a vezetők a lakosság biztonságérzetével 

kapcsolatban. 

• A magyarországi települések 16%-ának vezetői úgy nyilatkoztak, hogy – az általunk 

megadottak közül – egyetlen bűncselekménytípus sem fordult elő a településen. A 

többi településen átlagosan háromféle bűncselekménytípusról számoltak be. A 

bűnözés mértékét – azaz hogy az önkormányzati vezetők értesülései szerint hányféle 

bűncselekménytípus fordult elő a településükön – legerősebben a településnagyság 

befolyásolja: minél kisebb a település, annál kisebb a bűnözés valószínűsége. A 

bűnözés mértékét ezen kívül a gazdagok és szegények közötti feszültség és a roma és 

nem-roma népesség elkülönülése (vagyis a romák szegregációja) növeli számottevő 

mértékben. 

• Ha a településen az önkormányzati vezetők által érzékelt lakossági biztonságérzetet 

összevetjük a településen előforduló bűnféleségek számával, akkor valamelyest 

igazolódik a biztonságérzetről adott – amúgy akár szubjektívnek is ítélhető – 

beszámolójuk. Ahol ugyanis a lakosság a vezetők szerint alapvetően biztonságban érzi 

magát a településen, ott valamivel alacsonyabb az előforduló bűncselekménytípusok 

átlagos száma, mint azokon a településeken, ahol az emberek biztonságérzete inkább 

rossznak mondható. 
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• A települések vezetőinek közlései alapján a betörés, a közterületi rongálás és a mezei 

lopás a leginkább elterjedt bűncselekménytípusok: tízből legalább hét településen 

előfordult ilyen bűncselekmény. Az összes többi bűncselekménytípus elterjedtsége 

sokkal kisebb ezekhez képest: a családon belüli erőszak, a rablás és a súlyos 

közlekedési bűncselekmények a települések harmadában-ötödében, a gépkocsilopás, a 

közterületen elkövetett erőszakos cselekmények, az uzsora és az ingatlannal 

kapcsolatos csalások a települések hatodában-tizedében, a zsebtolvajlás és emberölés 

pedig még ennél is ritkábban fordulnak elő. Azt is felmértük, hogy ezen típusok közül 

melyeket tekintik az önkormányzatok a települések legsúlyosabb bűnelkövetési 

típusainak, azaz melyek okozzák számukra a legtöbb gondot. A bűncselekmények 

közül ugyanaz a három válik súlyos gonddá, amelyek a legelterjedtebbek is (betörés, 

közterületi rongálás, mezei lopás). 

• Szinte minden bűncselekménytípus előfordulására igaz az, hogy a nagyobb 

településeken nagyobb eséllyel van példa az adott bűncselekményre. Szintén nagyobb 

eséllyel fordulnak elő az egyes bűncselekményfajták azokon a településeken, ahol az 

idős lakosság aránya alacsonyabb, viszont egy vagy több társadalmi csoport 

szegregáltan él és érzékelhető társadalmi feszültségek vannak a lakosság bizonyos 

csoportjai között. 

• Az önkormányzat mellett működő közbiztonsági bizottság illetve szakreferens – bár 

eléggé kevéssé elterjedtek, hiszen a települések 5–7%-án működik ilyen – rövidtávon 

hatékonyan segítheti az önkormányzatot a bűnmegelőzésben. Ahol ugyanis van 

bizottság vagy szakreferens, ott átlagon aluli arányban, de még így is nagy számban 

találunk olyan településeket, amelyeken nőtt az elmúlt egy évben a bűncselekmények 

száma az általunk vizsgált területeken 2003 óta.  

• Regionális szempontból két régióra jellemző a bűnözési helyzet átlagosnál nagyobb 

mértékű romlása: Közép-Magyarországon és a Dél-Alföldön. Ennek ellentéte a 

Nyugat-Dunántúl, ahol alacsonyabb fokú a bűnözés elterjedésének érzete. A 

legelöregedettebb településeken lassabb a bűnözés növekedésének üteme, de lassabb a 

csökkenésé is, mind rövid távon, mind pedig hosszútávon. 

• A bűnérzékenység és a települések által jelzett bűncselekmények előfordulása közti 

összefüggés, azaz a bűnözésre adott helyi reakciók vizsgálata arra utal, hogy az 

önkormányzatok reálisan viszonyulnak a bűncselekményekhez abban az értelemben, 

hogy a településen előfordult bűntípusoknak megfelelő arányban foglalkoznak a 
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települési vezetők a bűnözési helyzettel. A bűncselekmények nagyobb száma mellett 

annak rövid távú csökkenése is növeli a települések bűnérzékenységének mértékét. 

Ugyanakkor az önkormányzat bűnérzékenysége egyik megközelítés szerint sem 

gyakorol hatást arra, hogy milyennek érzékeli a település vezetése a lakosság 

biztonságérzetét.  

• A bűnelkövetési módokra való önkormányzati reflexió erősen összefügg azzal, hogy a 

bűnelkövetés elvileg lehetséges helyszíneiből, helyzeteiből hány kerül napirendre a 

testületi üléseken. Mindez arra utal, hogy a képviselőtestületi üléseken hasonló 

metódus alapján kerülhet napirendre bűnözéssel kapcsolatos téma, akár már előfordult 

bűncselekményekről, akár azok lehetséges helyszíneiről vagy bűnelkövetéssel gyakran 

összefüggő helyzetekről, tevékenységekről van szó. Az önkormányzati 

bűnérzékenység szintje egy-egy probléma esetében magasabb azokon a településeken, 

ahol az adott bűnelkövetési típus előfordulását észlelik, mint ahol nincs jelen az adott 

bűncselekmény vagy az önkormányzat nem tud róla. Így például azokon a 

településeken, ahol a vezetők beszámoltak családi erőszakról illetve a közterületen 

elkövetett erőszakos bűncselekményekről, nagyobb figyelmet fordít a 

képviselőtestület a gyermek- és ifjúságvédelem, a diszkók, kocsmák nyitva tartása, 

elhelyezése vagy az alkoholfogyasztás problémájára. 

• A potenciális bűnelkövetési szituációk, helyszínek kapcsán azonban azt is meg kell 

említeni, hogy a település vezetőinek a lakossági biztonságérzetről alkotott véleménye 

nem gyakorol hatást arra, hogy a képviselőtestület tárgyal-e vagy hoz-e rendelkezést a 

bűnelkövetésre vagy illegális tevékenységre alkalmat adó területekről (pl. kocsmák, 

prostitúció, kéregetés, közlekedésbiztonság stb.). Az tehát, ahogyan a 

biztonságérzetről a településvezetők vélekednek, nem befolyásolja az önkormányzat 

bűnérzékenységét.  

• A települések bűnmegelőzési tevékenysége – egyes programok, területek 

finanszírozásán, pályázati koordinációján keresztül megközelítve – a települések 

urbanizációs hierarchiáját követve egyre intenzívebb: a megyei jogú városokban a 

legerőteljesebb az önkormányzatok tevékenysége, ezt követik kis lemaradással a 

városok és ezektől jobban leszakadva a községek zárják a sort.  

• A településen előforduló bűncselekménytípusok száma és az önkormányzat 

bűnmegelőzési aktivitása között szignifikáns kapcsolat mutatható ki: a bűncselekmény 

sokféleségével aktívabb önkormányzati bűnmegelőzési tevékenység párosul. 
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Ugyanakkor a bűnözési helyzet változása csak elenyésző mértékben magyarázza meg 

a települések bűnmegelőzési aktivitását, és egyáltalán nem függ össze a lakosság 

biztonságérzetéről alkotott önkormányzati véleménnyel – akár a településen, akár 

országosan értelmezve a biztonságérzetet –, azaz a biztonságérzetről alkotott 

benyomás nem befolyásolja az önkormányzatok bűnmegelőzési aktivitását. Az 

önkormányzatok bűnérzékenysége a bűnözési helyzet változásához képest valamivel 

erősebben hat a bűnmegelőzési aktivitásra. 

• A társadalmi feszültségek és azok térbeli megnyilvánulásai, a szegregáció szinte 

minden fajtája növeli annak valószínűségét, hogy az önkormányzat nagyobb figyelmet 

fordít a bűnmegelőzésre. Leginkább azokon a településeken magas a bűnmegelőzési 

mutató, amelyeken a pártpolitika valamint a bűnözés miatt vannak feszültségek a 

társadalom különböző csoportjai között, valamint ahol a gazdagok és a bűnözők 

szegregációja tapasztalható. 

• A lakóhelyi szegregáció legjellemzőbb formája 2003-ban és 2004-ben is ugyanaz: a 

romák és a szegények élnek a legtöbb településen elkülönülten más lakossági 

csoportoktól. 2004-ben minden harmadik önkormányzat jelezte, hogy van a 

településen olyan rész, ahol kiugróan magas arányban élnek romák illetve 

szegényebbek; 2003-ban ezen települések aránya kissé alacsonyabb volt. A 

települések ötödén különülnek el az újonnan beköltözők (illetve azok egy csoportja, a 

gazdagabbak és az azonos vallásúak szegregációja pedig minden tizedik településen 

létezik. A bűnözők és az áldozatok szegregációja még az előbbieknél is ritkább (7% és 

3%). A szegregáció egyes típusai mind erősen és pozitívan összefüggnek egymással, 

azaz a szegregáció egyes típusai „vonzzák” egymást. 

• Az egyes szegregációs típusok gyakori együttjárását az is alátámasztja, hogy – ha az 

egy típusok előfordulását településenként összegezzük – a magyarországi települések 

közel felén egyetlen általunk felsorolt szegregációs fajta sem fordul elő, 

egyharmadukon viszont többféle is jelen van.  

• Legerősebben a helyi társadalmi feszültségek vannak hatással a szegregáció mértékére. A 

településen észlelt lakosság biztonságérzet ugyanakkor nincs hatással a szegregáció 

kialakulására, azaz nem a település közérzeti mutatói határozzák meg azt, hogy bizonyos 

csoportok szegregálódnak-e a településen. Csak a településen előfordult 

bűncselekménytípusok száma hat érdemben a szegregációra: minél többféle bűncselekmény 
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történt a településen, annál inkább létező jelenség – akár egyre többféle formában – bizonyos 

társadalmi csoportok lakóhelyi elkülönülése. 

• A településen előforduló társadalmi feszültségek közül a legjellemzőbb a romák és nem 

romák közti feszültségek: az önkormányzatok 27 százaléka számolt be ilyenről. A többi típusú 

feszültség nagyjából ugyanolyan sűrűn fordul elő: a gazdagok és a szegények, a különböző 

politikai pártállásúak, az újonnan beköltözők és a régi lakosok közötti valamint a bűnözés 

miatt kialakuló feszültségek a települések egyötödén érzékelhetőek. A vallás azonban csak 

elenyésző mértékben okoz konfliktusokat: az önkormányzatoknak csupán 3 százaléka szerint 

vannak a településükön feszültségek a különböző vallási felekezetű lakosok között. Ha 

összességében vizsgáljuk meg a feszültségtípusok előfordulását, akkor azt találjuk, hogy közel 

minden második település mentes az általunk vizsgált társadalmi konfliktusoktól. 

• Ahogy a szegregáció esetében, a társadalmi feszültségek egyes típusai is erős és pozitív 

összefüggéseket mutatnak egymással, tehát a társadalmi feszültségek együttes jelenléte is 

gyakori a magyarországi településeken. A legerősebb együttjárás a társadalmi feszültségek 

között az önkormányzati vezetők válaszai szerint a romák és nem romák valamint a bűnözés 

miatt kialakult feszültségek között van. Erőteljes kapcsolatot még a bűnözés miatt és a 

gazdagok-szegények közti, az eltérő politikai nézeteket vallók és a gazdagok-szegények közti, 

valamint az új és régi lakosok illetve a gazdagok-szegények közti feszültségek esetében 

tapasztaltunk. 

• A feszültségtípusok elterjedtségét, mértékét legerősebben a településen kialakult szegregációs 

típusok sokfélesége határozza meg, míg – amint erre már utaltunk – a szegregációt a 

legjobban épp a helyi társadalmi feszültségekkel magyarázhatjuk. Emellett ahol sokféle 

bűncselekmény történt, ott társadalmi feszültségek is jelen vannak (és egyre többféle formát 

öltenek). Ugyanez igaz azokra a településekre, ahol a rendszerváltás óta a bűncselekmények 

számának növekedését tapasztalták a vezetők 
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1. A lakosság biztonságérzete az önkormányzati vezetők értékelése alapján 
(Bernát Anikó) 

A lakosság biztonságérzetét az önkormányzati vezetők értékelése alapján mértük fel, 

mégpedig két dimenzióban: a saját település és az egész ország viszonylatában. Mindkét 

szempontból azt kérdeztük, hogy a települési vezető véleménye szerint mennyire érzik 

magukat biztonságban az emberek. A válaszokat tízfokú skálán vártuk, ahol az alacsonyabb 

érték jelenti a nagyobb biztonságérzetet.2  

1.1. ábra 
A lakosság biztonságérzete a településen és az országban, az önkormányzati  

vezetők szerint (%) 
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Összességében nem túlságosan derűlátó kép rajzolódik ki a lakossági biztonságérzetről 

alkotott önkormányzati válaszok alapján. (1.1. ábra és 1.1. táblázat) Mind a településen, mind 

pedig országos szinten a legtöbb vezető úgy gondolja, hogy a lakosság biztonságérzete a 

közepes tartományba helyezhető: a saját település esetében a válaszadók 40 százaléka, az 

országra vonatkozó kérdésben pedig 46 százalékuk válaszolt így. Nem sokkal alacsonyabb 

azok aránya sem, akik szerint nem érzik magukat biztonságban az emberek: se a településen 

(35 százalék), sem pedig az országban általában (36 százalék). Mindkét szempontból tehát 

kisebbségben vannak azok az önkormányzati vezetők, akik szerint az emberek alapvetően 

                                                 
2 A tízfokú skála értékeit három csoportba vontuk össze és így vizsgáljuk a kérdést a továbbiakban: 1, 2, 

3=biztonságban érzi magát, 4, 5, 6=közepesen érzi magát biztonságban, 7, 8, 9, 10=nem érzi magát 
biztonságban. 
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biztonságban érzik magukat: saját településére vonatkozóan minden negyedik (25 százalék), 

az egész országra vonatkozóan pedig minden hatodik (18 százalék) vezető tett ilyen jellegű 

optimista kijelentést. 

 1.1. táblázat 
A lakosság biztonságérzete régiónként és településméret szerint (százalék) 

a településen Magyarországon 

Biztonságban 
érzik-e magukat az 
emberek…? 

biztonság
ban érzi 
magát 

közepes 

nem 
érzi 

biztons
ágban 
magát 

összesen 

bizton
ságban 

érzi 
magát 

közepe
s 

nem 
érzi 

biztons
ágban 
magát 

összesen 

régióként 
Közép-
Magyarország 25 41 34 100 

(N=79) 25 44 30 100 
(N=79) 

Közép-Dunántúl 22 43 35 100 
(N=276) 19 52 29 100 

(N=174) 

Nyugat-Dunántúl 24 41 36 100 
(N=276) 17 50 33 100 

(N=278) 

Dél-Dunántúl 24 38 38 100 
(N=281) 18 39 43 100 

(N=279) 

Észak-
Magyarország 22 40 38 100 

(N=256) 17 43 40 100 
(N=258) 

Észak-Alföld 32 37 32 100 
(N=165) 20 47 33 100 

(N=166) 

Dél-Alföld 27 43 31  100 
(N=108) 19 47 34 100 

(N=108) 

Összesen 25 40 35 100 
(N=1339) 18 46 36 100 

(N=1342) 
településméret szerint 

1000 fő alatt 26 38 36 100 
(N=832) 19 44 38 100 

(N=832) 

1000-1999 fő között 22 42 36 100 
(N=253) 15 47 38 100 

(N=256) 

2000-5000 fő között 21 45 34 100 
(N=161) 19 49 31 100 

(N=160) 

5000 fő felett 25 44 31 100 
(N=95) 21 54 25 100 

(N=92) 

Összesen 25 40 35 100 
(N=1341) 18 46 36 100 

(N=1340) 
Az összefüggések 0,05-ös szinten nem szignifikánsak 

A lakossági biztonságérzetet nem befolyásolja érdemben sem a válaszadó 

önkormányzati vezető településének regionális elhelyezkedése, sem pedig a település mérete, 

azaz szignifikáns összefüggésről nem beszélhetünk. Gyengébb összefüggésként azonban az 

megemlítendő, hogy saját településükön – vezetőik véleménye szerint – az Észak-Alföldön 

élők érzik a leginkább biztonságban magukat, legkevésbé pedig a közép-dunántúliak és az 

észak-magyarországiak. Ugyanakkor a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon válaszolták 
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azt a legnagyobb arányban, hogy nem érzik biztonságban magukat az emberek. Országos 

szinten a közbiztonsággal leginkább elégedettek a közép-magyarországiak, a legtöbb 

települési vezető pedig a Dél-Dunántúlon vélekedik úgy, hogy az emberek nem érzik magukat 

biztonságban. A településméret is csak gyenge összefüggéseken keresztül fejti ki hatását a 

biztonságérzetre: mind a település, mint pedig az ország egészében a településméret 

növekedésével kismértékben csökken azon vezetők aránya, akik szerint a lakosság 

biztonságérzete rossz. 

A lakosság biztonságérzetéről alkotott önkormányzati véleményt nem vagy csak nagyon 

gyengén befolyásolják a település általunk ismert adottságai: a regionális elhelyezkedés, a 

méret, a közigazgatási státusz vagy lakosság szociodemográfiai összetétele illetve gazdasági 

helyzete – mindez a települési és az országos biztonságérzetre egyaránt érvényes. Csak 

néhány igen halvány összefüggés mutatható ki (T1. táblázat). A települési biztonságérzet 

esetében tapasztalható hatások: 

− A társadalmi feszültségek kumulálódása rosszabb biztonságérzethez vezet a településen; 

− A lakosság gazdasági helyzetét leíró tényezők közül csak a személygépkocsik aránya 

mutat halvány összefüggést a biztonságérzettel: a „jobbmódú” településeken jobb az 

emberek biztonságérzete is 

Az országos szintű biztonságérzetet befolyásoló tényezők: 

− Minél többféle civil kezdeményezés van egy településen, azaz minél erősebb a civil 

társadalom hangja, annál jobbnak ítélik az önkormányzati vezetők a lakosság országos 

szinten értelmezett biztonságérzetét; 

− A társadalmi feszültségekkel teli légkörű települések vezetői nemcsak a településen, de 

országosan is rosszabb biztonságérzetet tapasztalnak; 

− A településen élők anyagi helyzete hatással van arra, hogy a település vezetői hogyan 

érzékelik az országos szintű biztonságérzetet: azokon a településeken, ahol magasabb a 

rendszeres szociális segélyben részesülők aránya, az önkormányzati elöljárók szerint az 

emberek biztonságérzete országos szinten rosszabb. 

Mivel a fenti tényezők csak rendkívül gyenge, gyakorlatilag elhanyagolható mértékű 

magyarázattal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy mi vezethet ahhoz, hogy egy településen 

milyen(nek ítéltetik) a lakosság biztonságérzete, más magyarázatokat keresünk. Mivel a 

település jellemzői, mint például elhelyezkedése, mérete, közigazgatási státusza, illetve 

lakosságának szociodemográfiai és gazdasági összetétele elenyésző mértékben magyarázzák a 

vezetők által érzékelt lakossági biztonságérzetet, ezért lehet, hogy e közvetett hatások helyett 
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a biztonságérzettel elvileg közvetlen kapcsolatban álló bűnözési helyzet, annak változása, az 

önkormányzat bűnérzékenysége és bűnmegelőzési aktivitása, valamint a településen 

tapasztalható társadalmi feszültségek és szegregáció többet magyaráz a települési 

biztonságérzetből. Ám az adatok tanúsága szerint ez a várakozás sem teljesül: ezek a tényezők 

is csak igen halvány, a politikaalkotás szempontjából „használhatatlan” erősségű hatást 

gyakorolnak a biztonságérzetre. Az országos szintű biztonságérzetre egyetlen tényező sem 

hat, és a településre vonatkozó lakossági biztonságérzetet is csak két tényező befolyásolja kis 

mértékben:  

− a településen előfordult bűnféleségek számának emelkedésével romlik a lakosság 

biztonságérzete; 

− azokon a településeken, amelyek vezetői a bűncselekmények számának növekedését 

érzékelték a rendszerváltás óta országos szinten, inkább jobb lakossági biztonságérzetről 

számoltak be – ez az összefüggés nyilván összetettebb magyarázatot követel. 

 

A fenti elemzések arra irányultak, hogy megtaláljuk azokat tényezőket, amelyek a 

biztonságérzetre (illetve a helyi vezetők által a lakosság biztonságérzetéről alkotott 

véleményére) hatással lehetnek. A biztonságérzet azonban olyan tényező, amely maga is 

hatással lehet az önkormányzat bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységére illetve a 

település bűnözési helyzetével és az arra való reakciókra vonatkozó önkormányzati 

percepcióra. A tanulmány folyamán minden olyan kérdés esetében, ahol releváns, 

megvizsgáljuk, hogy az adott esetben milyen szerepet játszik a vizsgált jelenségben a 

lakossági biztonságérzetről alkotott vélemény, de egyfajta összefoglalásként már a tanulmány 

jelen részében is bemutatjuk a főbb jellemzőket. A lakosság biztonságérzete (ahogyan azt a 

települési elöljárók látják) az alábbiakra gyakorol gyenge, de említésre méltó hatást: 

− Ahol a vezetők szerint a lakosság biztonságban érzi magát a településen, ott átlagosan 

kissé kevesebb bűncselekménytípus előfordulásáról számoltak be (átlagosan 2,8-féle 

bűncselekménytípus), mint ahol a lakosság nem éri magát biztonságban (átlagosan 3,2-

féle bűncselekménytípus). Ugyanez az összefüggés az országos szintű biztonságérzetről 

alkotott vezetői vélemények esetében nem áll fenn.  

− A településeken tapasztalható társadalmi feszültségek és azok növekedése is összefügg a 

biztonságérzettel, ahol ugyanis a vezetők szerint a településen biztonságban érzik magukat 

az emberek, ott átlagosan 1-féle feszültséget lehet észlelni, ahol viszont nem érzik 

biztonságban magukat a lakosok, ott átlagosan 1,3-féle feszültségről számoltak be. 
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Ugyanígy gyenge, de mérhető összefüggés van a feszültségek változása kapcsán is: kissé 

magasabb a megnőtt feszültségtípusok száma azokon a településeken, ahol a vezetők 

vélekedése szerint az emberek nem érzik biztonságban magukat, mint ahol alapvetően 

nincs probléma a biztonságérzettel. Ezek a hatások nem jelennek meg akkor, ha a 

biztonságérzetre országos szinten kérdezünk rá. 

Külön ki kell emelni azonban, hogy a lakosság biztonságérzete nincs hatással az 

önkormányzat bűnmegelőzési aktivitására, sem a települési, sem pedig az országos szintű 

lakossági biztonságérzetről szerzett vezetői benyomások alapján. Azt is meg kell jegyezni, 

hogy az önkormányzat bűnérzékenységét3 sem befolyásolja az, hogy – a vezetők megítélése 

szerint – milyen a biztonságérzete a lakosságnak a településen, illetve az országban. Az 

eddigiek mellett egyáltalán nincs vagy nincs érdemi hatással sem a települési, sem pedig az 

országos szintű biztonságérzet a lakossági kezdeményezésekre (azaz hogy a lakosság vagy a 

civil szféra általában mennyire aktív a településen), továbbá arra, hogy hányféle elvileg 

lehetséges bűnelkövetési terület szerepelt témaként az önkormányzati üléseken és hogy hány 

esetében hoztak valamilyen rendelkezést. 

Mint láttuk, a lakosság biztonságérzete valamelyest eltérő mértékű a településre illetve 

általában Magyarországra vonatkoztatva a helyi vezetők megítélése szerint. Kérdés azonban, 

hogy ez a különbözet hogyan alakul a különböző régiókban és az eltérő méretű településeken. 

Ez úgy válaszolható meg, ha a települési biztonságérzetre adott pontszámok és az országos 

szintű biztonságérzetre kapott értékek különbözetét vizsgáljuk. Amennyiben itt negatív 

értéket kapunk, akkor a településen nagyobb fokú biztonságérzetet regisztrálhatunk, mint 

országos szinten, a pozitív érték pedig azt jelenti, hogy az országos szinten értelmezett 

biztonságérzet erősebb a települési szintűnél.  

A fenti módon vizsgálva a biztonságérzetet az derül ki, hogy az önkormányzati vezetők 

három közel azonos méretű csoportra bomlanak aszerint, hogy véleményük szerint a lakossági 

biztonságérzet a településen vagy országosan erőteljesebb-e. A polgármesterek 34 

százalékának válasza alapján a lakosság biztonságérzete a saját településen jobb, mint 

országosan általában; 35 százalékuk szerint mindkét szempont szerint ugyanolyan a lakossági 

biztonságérzet, 31 százalékuk pedig úgy véli, hogy az országban összességében inkább 

biztonságban érzi magát a lakosság, mint saját településén.  

                                                 
3 Az önkormányzati bűnérzékenységet kétféleképpen is megközelítettük: egyfelől azt összegeztük, hogy 
hányféle bűncselekményről volt szó a képviselőtestületi üléseken (a későbbiekben ezt hívjuk majd 
„Bűnérzékenység I.” mutatónak) illetve azt összegeztük, hogy az adott önkormányzat hányféle szervvel, 
intézménnyel, társadalmi szereplővel lépett kapcsolatba a bűnmegelőzés tágan értelmezett potenciális szereplői 
közül (a későbbiekben ezt nevezzük majd „Bűnérzékenység II:” mutatónak). 
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A regionális elhelyezkedés és a település nagysága most sem befolyásolja szignifikáns 

mértékben a biztonságérzetet, illetve annak két dimenziója közti különbözetét. (1.2. táblázat) 

Az azért megemlítendő, hogy a dél-alföldi települési vezetők vélik úgy a leginkább, hogy a 

településen a lakossági biztonságérzet jobb, mint országos szinten, a legkevésbé pedig a 

közép-dunántúliak érzékelik ezt. Emellett pedig a településméret növekedésével pedig 

kismértékben csökken a településen jobb biztonságérzetről beszámoló válaszadók aránya.  

 1.2. táblázat 
A települési és az országos lakossági biztonságérzet különbözete, régiók és településméret 

szerint (százalék) 

Hol érzik jobban biztonságban 
magukat az emberek: a 
településen vagy országos 
szinten? 

a településen jobb 
a biztonságérzet 

ugyanolyan 
mértékű a 

biztonságérzet 

országos szinten 
jobb a 

biztonságérzet 
összesen 

régióként 
Közép-Magyarország 32 33 35 100 (N=79) 
Közép-Dunántúl 29 35 36 100 (N=174) 
Nyugat-Dunántúl 35 32 33 100 (N=277) 
Dél-Dunántúl 33 36 31 100 (N=280) 
Észak-Magyarország 35 39 26 100 (N=257) 
Észak-Alföld 36 36 29 100 (N=165) 
Dél-Alföld 42 32 27 100 (N=108) 
Összesen 34 35 31 100 (N=1340) 

településméret szerint 
1000 fő alatt 36 34 30 100 (N=830) 
1000-1999 fő között 35 33 32 100 (N=254) 
2000-5000 fő között 28 41 31 100 (N=161) 
5000 fő felett 29 38 33 100 (N=93) 
Összesen 34 35 31 100 (N=1338) 

Az összefüggések 0,05-ös szinten nem szignifikánsak 

Az összes tényező közül leginkább a szegregáció és a helyi társadalmi feszültségek 

befolyásolják a biztonságérzet fenti módon értelmezett mutatóját. (1.3. táblázat). A 

legfontosabb hatások a következők: 

− Ahol a szegények, a romák valamint a bűnözők szegregáltan élnek, ott a települési 

vezetők átlagon felüli arányban vélekednek úgy, hogy a lakosság biztonságérzete a 

településen és országos szinten ugyanolyan mértékű. Az érem másik oldala azonban, 

hogy a szegények valamint a bűnözők szegregáltságáról beszámoló településeken az 

önkormányzatok átlagon aluli arányban érzékelik úgy, hogy a lakosság a településen 

jobban biztonságban érzi magát, továbbá amelyik településen pedig a romák élnek 
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szegregáltan, ott a település vezetői átlagon aluli arányban érzékelik úgy, hogy az országos 

szintű biztonságérzet jobb lenne, mint a települési. 

− A településen jelen lévő társadalmi feszültségek közül a roma – nem roma ellentét 

valamint a bűnözés miatti feszültségek esetében tapasztalhatunk az előzőekhez hasonló 

hatást: ezeken a településeken gyakoribb az a vélemény, hogy a lakosság biztonságérzete 

a településen és országos szinten ugyanolyan. 

 

1.3. táblázat 
A települési és az országos lakossági biztonságérzet különbözete, régiók és településméret 

szerint (százalék) 

 
A településen 

jobb a 
biztonságérzet 

A településen és 
országosan ugyan-

olyan 

Országos 
szinten jobb 

a 
biztonságérz

et 

Összesen 

Átlagosan 34 35 31 100 
Szegregáció x  

Vallási alapon 31 32 37 100 
Gazdagok 33 32 35 100 
Szegények 30 40 31 100 
Újonnan jöttek 37 31 31 100 
Romák 33 41 26 100 
Bűnözők 24 53 24 100 

Feszültség x x 
Pártpolitika miatt 33 36 32 100 
Gazdag-szegény 
között 31 38 31 100 

Új lakos- régi lakos 
között 31 38 31 100 

Roma – nem roma 
között 30 41 29 100 

Bűnözés miatt 30 41 29 100 
x  = Az áldozatok szegregációjának elterjedtsége az alacsony esetszám miatt nem elemezhető. 
x x = A vallási felekezetek közötti feszültségek elterjedtsége az alacsony esetszám miatt nem elemezhető. 
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2. A bűnözési helyzet alakulása (Sik Endre) 

A következőkben bemutatjuk a bűnözési helyzetről szóló önkormányzati közléseket, 

aminek során két szempontot vizsgálunk részletesen: az egyes bűncselekménytípusok 

előfordulásának gyakoriságát és a bűnözési helyzet változását.  

A bűnözési helyzet feltárására egy tizenkét bűncselekménytípusból álló listát 

használtunk: azt kérdeztük az önkormányzati vezetőktől, hogy ezek előfordultak-e a 

településen 2004-ben.4 Ezt követően arra is rákérdeztünk, hogy az előforduló 

bűncselekménytípusok közül melyek okozzák a legnagyobb gondot a településen.  

2.1. A bűncselekményfajták elterjedtsége összességében a magyar településeken 

A bűncselekményfajták előfordulásának bemutatása kapcsán először azt emeljük ki, 

hogy egyetlen bűncselekménytípust sem jelölt meg a válaszadó települések 16 százaléka, azaz 

ezeken a településeken nem volt példa – az általunk megadott – bűncselekmények egyikére 

sem. Csupán egyfélét említett az önkormányzatok további egytizede (11 százalék), kétfélét 16 

százalékuk, háromfélét egyötödük (19 százalék), négyfélét pedig 16 százalékuk. Ennél több 

fajta bűncselekménytípus a települések egyötödén fordult elő: ötféle még minden tizedik, 

hatféle már csupán mintegy minden huszadik településen volt 2004. harmadik negyedévéig. 

Hét- vagy még több fajta bűncselekmény csak a települések egy kis részét érintette. 

Településenként átlagosan háromféle bűnfajtát említettek a vezetők. Ebből tehát az is 

következik, hogy a tizenkétféle bűncselekmény közös halmaza (tehát, hogy egy településen a 

tizenkettőből legalább egyféle bűncselekmény előfordult 2004-ben) 84%; másként nézve: a 

települések 16%-a bűnmentes volt.  

Az önkormányzati vezetőknek a lakossági biztonságérzetről alkotott benyomását már 

korábban bemutattuk. Ha ennek a véleménynek a településre vonatkozó biztonságérzetről 

szóló felét összevetjük a településen előforduló bűnféleségek számával, akkor valamelyest 

igazolódik a biztonságérzetről adott – amúgy akár szubjektívnek is ítélhető – beszámoló. Ahol 

ugyanis a lakosság a vezetők szerint alapvetően biztonságban érzi magát a településen, ott 

valamivel alacsonyabb az előforduló bűncselekménytípusok átlagos száma (2,8), mint azokon 

a településeken, ahol az emberek biztonságérzete inkább rossznak mondható (ezeken a 

településeken átlagosan 3,2 bűncselekménytípus fordult elő) 
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A bűnözés társadalmi meghatározottságát összefoglalóan jól mutatja az, ha az általunk 

felmért tizenkét fajta bűncselekmény kumulált bekövetkezési esélyét együttesen vizsgáljuk. A 

válaszadó településeken a vezetők közlése alapján átlagosan 3 fajta bűncselekménytípus 

fordult elő. A településenként átlagosan előforduló három bűncselekményfajtához képest 

Közép-Magyarország településein5 átlagosan közel négyféle (3,97) bűncselekmény fordul elő 

településenként, míg ennek közel kétszerese (7,51) jellemző a Dél-Alföld nagy településeire 

(korábbi mezővárosaira és azok tanyáira), ugyanakkor a Nyugat-Dunántúlon csupán 2,2 

különféle bűncselekmény fordul elő településenként.  

A településnagyság növekedésével erősen és folytonosan nő az átlagosan előforduló 

bűncselekmények száma (a két szélső érték az 1000 főnél kisebb települések 2,36-os és a 

10000 főnél nagyobb települések 8,35-ös átlaga).  

Minden fajta szegregáció növeli a bűnözés kumulálódásának esélyét, de a legmagasabb 

értéke ennek ott alakul ki, ahol a szegregáció politikai metszetben (4,38), illetve a bűnözők és 

az áldozatok (4,62 és 4,67) esetében jelentkezik. Emellett a társadalmi feszültség minden 

formája növeli a bűnözés valószínűségét, de – amint a 2.1. táblázat mutatja – ez különösen 

magas a vallási, az etnikai és (értelemszerűen) a bűnözés miatt kialakuló társadalmi 

feszültségek esetében, illetve, ahol bármilyen metszetben a feszültség növekszik. 

2.1. táblázat 
A bűnözés mértéke a társadalmi feszültség típusa és dinamikája szerint (átlag) 

Az előző évben a feszültség mértéke 
 Van ilyen feszültség 

Nőtt Nem változott 
Vallási okok miatt 4,02 X X 
Pártpolitika miatt 3,87 4,04 3,83 
Gazdag-szegény között 3,90 4,06 3,78 
Új lakos- régi lakos között 3,67 4,13 3,46 
Roma – nem roma között 3,99 4,30 3,82 
A bűnözés miatt 4,38 4,54 4,00 

X = Az erről nyilatkozó települések alacsony száma miatt nem vizsgálható. 
 

                                                                                                                                                         
4 Mivel az adatfelvétel 2004 szeptemberétől novemberéig tartott, ezért az itt közölt adatok általában a 2004-es év 
harmadik negyedévéig eltelt időszakra értelmezendőek, nem pedig az egész naptári évre. 
5 Itt ismét hangsúlyoznunk kell, hogy elemzésünk Budapest kerületeinek adatait nem tartalmazza. 
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2.2. Az egyes bűncselekménytípusok elterjedtsége  

A tizenkétféle bűncselekmény elterjedtségét egyenként vizsgálva (2.1. ábra) azt látjuk, 

hogy a betörés, a közterületi rongálás és a mezei lopás – legalábbis az önkormányzatok 

szemüvegén keresztül nézve – kiugróan nagymértékben elterjedt a mai magyar településeken. 

Az összes többi bűncselekménytípus elterjedtsége sokkal kisebb ezekhez képest. A 

családon belüli erőszak, a rablás és a súlyos közlekedési bűncselekmények a települések 

harmadában-ötödében, a gépkocsilopás, a közterületen elkövetett erőszakos cselekmények, az 

uzsora és az ingatlannal kapcsolatos csalások a települések hatodában-tizedében, a 

zsebtolvajlás és emberölés ennél ritkábban fordulnak elő. 

Azt is felmértük, hogy ezen típusok közül melyeket tekintik az önkormányzatok a 

települések legsúlyosabb bűnelkövetési típusainak, azaz melyek okozzák számukra a legtöbb 

gondot. A bűncselekmények közül ugyanaz a három válik súlyos gonddá leginkább, amelyek 

a legelterjedtebbek is (betörés, közterületi rongálás, mezei lopás). Ezeken kívül a családon 

belüli erőszak éri még el a tíz százalék feletti elterjedtségi mértéket, a többi bűncselekmény a 

települések kisebb csoportjaiban (2–8%-ában) súlyos gond csupán. 
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2.1. ábra 
A tizenkét vizsgált bűncselekménytípus elterjedtsége településenként (%) 
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A következőkben azt mutatjuk be, hogy a települések különböző jellemzői miként 

befolyásolják az adott erőszakos bűncselekmények illetve az egyes gazdasági 

bűncselekmények elkövetését, az egyes településeken való előfordulásuk valószínűségét. 

Az erőszakos és a gazdasági jellegű bűncselekménytípusok regionális, 

településnagyság, szegregáció és társadalmi feszültség szerinti előfordulásáról néhány olyan 

megállapítás tehető, amelyik általános érvényű, hiszen szinte valamennyi bűncselekmény 

típus esetében igaz, illetve több olyan megállapítást tehetünk, amelyik speciális 

összefüggéseket sejtet. (T2. és T3. táblázat) Ami az általános összefüggéseket illet: : 

− Közép-Magyarországon és az Alföldön általában az átlagnál nagyobb, a Nyugat-

Dunántúlon alacsonyabb a bűnözés elterjedtsége,  

− a településméret növekedésével nő a bűncselekmények elterjedtsége, s ez nyilvánul meg a 

magas közigazgatási státusz és az új lakások épülése, illetve a bűncselekmények nagyobb 

gyakorisága közötti összefüggésben is, 

− egy-két kivétellel a szegregáció növeli a bűnözés valószínűségét, 

− szintén egy-két kivétellel, ahol nagyobb a társadalmi feszültség, ott a bűnözés 

valószínűsége is magas, 
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− a népesség elöregedése és a bűnözés mértéke fordított összefüggést mutat: ahol magasabb 

az idős (60 év feletti) lakosok aránya, ott ritkábban fordulnak elő az egyes 

bűncselekménytípusok, 

− az alacsony és a magas elvándorlás egyaránt csökkenti a bűnözés mértékét. 

−  

Ami a speciális összefüggéseket illeti: 

− az emberölés előfordulásának valószínűsége egyetlen régióban magasabb az átlagosnál 

(Dél-Alföld), ugyanakkor nem magasabb az átlagosnál ott, ahol a szegények és az 

újonnan beköltözők szegregáltak, illetve ahol társadalmi feszültségek vannak (kivéve a 

politikai természetűeket), 

− a közterületi rongálás az átlagosnál elterjedtebb, a mezei lopás és a betörés viszont gyakori 

Észak-Magyarországon, 

− a gépkocsilopás elterjedtsége magas a Közép-Dunántúlon, alacsony Észak-

Magyarországon, és átlagos ott, ahol a romák szegregáltak, 

− az uzsora az Észak-Alföldre és Észak-Magyarországra koncentrálódik, az 

agglomerációban alacsony mértékű 

− egyes bűncselekmények előfordulásának esélye ott magas, ahol a villamosáram 

fogyasztás alacsony (rablás, közterületi rongálás, zsebtolvajlás, gépkocsi lopás; emögött 

nyilván az áll, hogy ezeket a bűncselekményeket nem helyben, hanem a nagyvárosokban 

követik el), másoké ott alacsony, ahol a villamosáram-fogyasztás magas (uzsora, családon 

belüli erőszak), 

− ahol sok a személygépkocsi, ott magasabb a gépkocsilopás valószínűsége is, de magas 

más „nagyvárosi” bűnözés esélye is (közlekedési bűncselekmények, zsebtolvajlás, 

emberölés), 

− a szociális rászorultság a megélhetési bűnözés (mezei lopás) és a kiszolgáltatottakon való 

élősködés (uzsora), valamint az ingatlannal kapcsolatos csalás esélyét növeli, ahol ezzel 

szemben alacsony a rendszeres szociális segélyre rászorultak aránya, ott alacsony a 

családon belüli és a közterületi erőszak és rongálás elterjedtsége. 

 

Azt is megvizsgáltuk, hogy azokon a településeken, ahol az egyes bűncselekmények 

előfordultak, ott milyen az önkormányzat bűnmegelőzési tevékenysége, illetve a településen 

milyen kontextusba ágyazódik a bűnözési helyzet. Nagyon meggyőző az az egyöntetű 

eredmény, miszerint minden általunk felsorolt bűncselekménytípus előfordulása esetében 
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élénkebb az önkormányzat tevékenysége, míg azokon a településeken, ahol az adott 

bűncselekmény nem fordult elő, kevésbé aktív a település vezetése. Így tehát, ahol a település 

vezetői az egyes bűncselekménytípusok előfordulásáról számoltak be, ott  

− jobb az önkormányzat bűnérzékenysége (azaz több bűnmegelőzésben szerepet játszó 

szervvel, intézménnyel tárgyalt és többféle bűncselekményről volt szó képviselő testületi 

üléseken),  

− a bűnmegelőzés területén is aktívabb,  

− többféle elvileg lehetséges bűnelkövetési témát tárgyalt a testület és több esetben hozott is 

valamilyen rendelkezést,  

− több területen biztosít forrást vagy pályázási lehetőséget bűnmegelőzési területeken  

−  és erősebb az önkormányzatot körülvevő civil szféra is (azaz többféle lakossági 

kezdeményezésre volt példa a településen) 

azokhoz a településekhez képest, ahol nem fordult az adott bűncselekménytípus. 

Összességében tehát intenzívebb bűnmegelőzési tevékenység és a bűnözéssel kapcsolatban 

szenzitívebb légkör tapasztalható ezen mutatókon keresztül azokon a településeken, amelyek 

érintettek a bűnözés egyes módozatai által. 
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3. A bűnözési helyzet változása (Sik Endre) 

A bűnözés jelenlegi helyzete mellett célunk volt annak megismerése is, hogy miként 

változott bizonyos bűncselekmények gyakorisága a rendszerváltás óta illetve az elmúlt egy év 

alatt. A két időbeli viszonyítási pont mellett két térbeli szempontot is megvizsgáltunk: a 

településen valamint az ország egészében történt változásokról egyaránt megkérdeztük az 

önkormányzati vezetők véleményét. (3.1. táblázat) 

A települések vezetői közül többen érzékelik úgy, hogy országos szinten sokkal jobban 

nőtt a bűncselekmények száma, mint a saját településükön – így észlelik mind a 

rendszerváltás óta eltelt időszakra vonatkozóan, mind pedig a 2003 óta eltelt egy évben. A 

rendszerváltás óta a településen történt változások közül a legjelentősebb a közterület 

rongálásának gyakoribbá válását érzékelők aránya: minden második önkormányzati vezető 

szerint nőtt a településén ez a fajta bűncselekmény az elmúlt 15 évben. A lakásbetörések 

számának növekedését is hasonló arányban érzékelik a válaszadók, ám gyakorlatilag egy 

ugyanekkora csoport véli úgy, hogy nem történt változás ezen a téren. Az erőszakos 

bűncselekmények és a gépjárműlopás kérdésében már egyértelműen többségben vannak azok, 

akik szerint nem történt a településükön változás az efféle bűncselekmények számában. Az 

ország egészére vonatkozó kérdésben mind a négy bűncselekménytípus kapcsán legalább a 

válaszadók háromnegyede érzékelt növekedést. 

A 2003 óta eltelt változások értékelésekor hasonló tendencia tapasztalható a válaszok 

megoszlásában, mint amit a rendszerváltás óta eltelt időszakot elemezve kaptunk, csak a 

különbségek halványabbak kissé. Országos szinten ugyanis minden bűncselekménytípus 

esetén a többen tapasztaltak növekedést, mint a saját településükön. Fontos különbség 

azonban a rövid távú változások kapcsán az, hogy települési szinten minden 

bűncselekménytípus esetén a változatlanságról beszámoló vezetők vannak többségben. A 

bűncselekmények számának emelkedésével kapcsolatban most is a közterület rongálása és a 

lakásbetörések kapcsán észleltek a legtöbben növekedést az elmúlt egy évben. A 

gépjárműlopás annyiban egyedinek tekinthető, hogy itt többen számoltak be csökkenésről, 

mint növekedésről. Az országos változások esetében minden bűncselekménytípus terén 

növekedést észleltek a legtöbben, de valamivel kevesebben érzékelték ezt, mint a 

rendszerváltás óta eltelt időszakra vonatkozóan.  
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3.1. táblázat 
A bűnözési helyzet változása a településen és Magyarországon,  

a rendszerváltás és 2003 óta (százalék) 

Hogyan változott a bűnözési helyzet…? 
a településen az országban 

a rendszerváltás óta 
 

nőtt csökke
nt 

nem 
változo

tt 

Válasz-
hiány 

összese
n nőtt csökke

nt 
nem 

változo
tt 

Válasz-
hiány 

összese
n 

gépjárműlop
ás 16 7 67 10 100 80 7 6 7 100 

közterület  
rongálása 

50 6 38 5 100 76 4 14 6 100 

lakásbetörés 44 8 42 6 100 79 3 12 6 100 
erőszakos 
bűncselekmé
nyek 

26 8 59 7 100 79 4 11 6 100 

2003 óta 
gépjárműlop
ás 5 10 74 11 100 48 19 25 8 100 

közterület  
rongálása 

32 9 52 7 100 55 6 32 7 100 

lakásbetörés 24 13 56 7 100 59 7 28 7 100 
erőszakos 
bűncselekmé
nyek 

14 12 66 8 100 63 7 23 7 100 

 

A bűncselekmények számának változásáról alkotott önkormányzati véleményeket 

összegezve kiderülhet, hogy miként függnek össze a különböző helyszínekre és időszakokra 

vonatkozó válaszok. Ha a négy bűncselekménytípussal kapcsolatos válaszokat együtt 

kezeljük, akkor a hosszú távú változások kapcsán az derül ki, hogy a polgármesterek 62 

százaléka szerint nőtt a bűncselekmények száma a rendszerváltás óta a településén, országos 

szinten pedig a döntő többség, a vezetők 93 százaléka szerint romlott a közbiztonság az elmúlt 

15 évben. Az elmúlt egy évben történt változások kapcsán pozitívabb a mérleg: saját 

településén a vezetők 39 százaléka, országos szinten pedig ennek közel kétszerese, 73 

százalékuk érzékelte a bűncselekmények számának megugrását.  

A rendszerváltás óta eltelt időszakra vonatkozóan a települések vezetőinek közel 

kétharmada (62 százalék) érzékeli úgy, hogy a bűncselekmények száma mind a településén, 

mind pedig országos szinten emelkedett, 6 százalékuk szerint viszont egyik szempontból sem 

történt növekedés. Tízből hárman (31 százalék) saját településükön nem, az ország egészében 

azonban tapasztalták a bűncselekmények számának növekedését. Ugyanakkor csak néhány 
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település vezetője (1 százalék) érzékelte mindezt éppen fordítva, azaz településükön nőtt, az 

országban viszont nem emelkedett bűncselekmények száma. 

A 2003 óta eltelt időszakra vonatkozóan valamelyest más képet kapunk: a településen és 

országosan is növekedést tapasztalt az önkormányzati vezetők több, mint egyharmada (37 

százalék), de ugyanennyien (36 százalék) vannak azok is, akik szerint csak országos szinten 

romlott a helyzet. A válaszadók negyede (25 százalék) azonban egyik helyszínen sem 

érzékelte a közbiztonság romlását az elmúlt egy évben.  

Több esetben is lehetőségünk van arra, hogy megvizsgáljuk a települési önkormányzat 

reakcióját a bűnelkövetési helyzet változására. Ahogy fent már láthattuk, négy szinten 

értelmezhetjük a bűncselekmények változását: országosan és a településen, és mindkét 

helyszínen hosszútávon (a rendszerváltás óta) és rövidtávon (az elmúlt egy évben, 2003 óta). 

Ebből a négy szintből egy esetében, a településen történt rövid távú változások kapcsán 

találunk összefüggést azzal, hogy működik-e a településen a közbiztonság kérdésével 

foglalkozó bizottság illetve szakreferens. Ahol ugyanis van bizottság vagy szakreferens, ott 

átlagon aluli arányban, de még így is 64%-ban és 57%-ban találunk olyan településeket, 

amelyeken nőtt az elmúlt egy évben a bűncselekmények száma az általunk vizsgált 

területeken (átlagosan a települések 74%-án nőtt a bűncselekmények száma 2003 óta). Az 

önkormányzat mellett működő közbiztonsági bizottság illetve szakreferens tehát rövidtávon 

hatékonyan segítheti az önkormányzatot a bűnmegelőzésben. 

Az önkormányzat reakciója a település bűnözési helyzetére és a bűncselekmények 

számának növekedése között szintén csak egyetlen bűncselekménytípus esetében van 

kapcsolat. Ahol nőtt az elmúlt egy évben a gépjárműlopások száma, ott 2004-ben átlagosnál 

jóval nagyobb arányban (45%) foglalkozott az önkormányzat ezzel a témával testületi lésen 

(az összes település között 19% ugyanezen testületek aránya). A közterület rongálása, a 

lakásbetörés és a különböző erőszakos bűncselekmények esetében azonban nem tapasztalható 

a települések efféle reakciója.  

A következőkben azt vizsgáljuk azt meg, hogy a bűncselekmények hosszú távú 

változása hogyan alakult a települések legfontosabb regionális, közigazgatási és 

szociodemográfiai jellemzői szerint. Mivel a legtöbb településen a bűncselekmények 

növekedését érzékelték, ezért a következőkben is csak a bűncselekmények szaporodásának az 

alakulásával foglalkozunk. (T4. táblázat) 

Regionális szempontból két régióra jellemző a bűnözési helyzet átlagosnál nagyobb 

mértékű romlása mind a négy vizsgált dimenzióban: Közép-Magyarországon és a Dél-
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Alföldön. Ennek ellentéte a Nyugat-Dunántúl, ahol minden metszetben (de különösen az 

erőszakos és a közterületi rongálás esetében) kevesebb a bűnözés elterjedésének érzete. 

Említésre méltó továbbá, hogy egy régió (az Észak-Alföld) településein egy bűncselekmény 

típus (erőszakos bűncselekmények) elterjedtsége a többitől eltérően alakul, mivel itt 

növekedés tapasztalható.  

A bűncselekmények számának növekedése minden esetben a település méretének 

növekedésével (és értelemszerűen az ezzel szorosan összefüggő magasabb közigazgatási 

státusszal) együtt nő. Eltérő azonban ennek mértéke: a gépkocsilopás településnagyság-

típusok közötti eltérése sokkal kisebb, mint a másik három bűncselekménytípusé, illetve míg 

a rongálás és az erőszakos bűncselekmények esetében folytonos az eltérés, addig a betörés 

esetében jól érzékelhető cezúra húzódik az 1000 lakosnál kisebb és nagyobb települések 

között. 

A szociodemográfiai változók vizsgálatánál azt tapasztaljuk, hogy ahol a népesség 

idősebb, ott a bűncselekmények rendszerváltás óta érzékelt növekedése lassabb. Ez 

összecseng azzal, hogy a bűnelkövetés általában is ritkábban fordul elő az idősebb lakosságú 

településeken. A vándorlás iránya és mértéke nem hat erősen a bűncselekmények 

elterjedtségének változására. Megfigyelhető, hogy: 

− ahol az elvándorlás mértéke alacsony, ott a betörések növekedésének üteme is alacsony, 

− ahol az elvándorlás alacsony, illetve magas, ott az erőszakos bűncselekmények 

növekedésének mértéke az átlagosnál kismértékben lassabb, 

− a bevándorlás arányának növekedésével együtt nő a betörések valószínűsége. 

A gazdasági helyzettel kapcsolatban azt látjuk, hogy 

− Ahol van lakásépítés (ami a település bizonyos szintű gazdasági fejlettségének az 

indikátora), ott a bűncselekmények növekedő tendenciát mutatnak, ami nyilván a nagyobb 

településméret és a magasabb közigazgatási státusz rejtett hatásának tudható be. 

− A villamosáram fogyasztás aránya eltérően hat a különféle bűncselekménytípusok hosszú 

távú alakulására. A gépkocsilopás és a betörés esetében azt látjuk, hogy kis mértékben 

ugyan, de a változók értékei U alakú megoszlást mutatnak kvintilisek szerint. Eszerint a 

„sötét” (azaz a kevés áramot fogyasztó szegényebb) és a „túlvilágos” (tehát a legtöbb 

áramot fogyasztó gazdagabb települések) esetében a legmagasabb e két bűncselekmény 

növekedési üteme. A közterületi rongálás növekedése a „legfényesebb” településekre 

jellemző leginkább. 
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− Mint azt a bűncselekmények elterjedtsége esetében is láttuk, a gépkocsilopás gyakorisága 

és a gépkocsik elterjedtsége között szoros kapcsolat van. Ez érvényesül a gépkocsilopás 

növekedése esetében is, ennek üteme ott gyakori, ahol sok a gépkocsi. 

− A betörés és a gépkocsilopás közötti hasonló szociológiai háttér abból is kitűnik, hogy a 

betörések növekedésének üteme is magas ott, ahol magas a gépkocsival rendelkező 

háztartások aránya. 

− A rendszeres szociális segélyezettek aránya szerint nincsenek nagy eltérések a négy 

vizsgált bűncselekmény növekedési üteme között. Az azonban megfigyelhető, hogy ahol 

a legalacsonyabb a szociálisan rászorulók aránya, ott általában alacsony a 

bűncselekmények növekedési üteme is. Ennek ellentéte azonban nem igaz, a 

bűncselekmények növekedési üteme ugyanis nem a legszegényebb településekre, hanem 

a 2–4. kvintilisekre jellemző. 

A bűncselekmények hosszútávon érzékelt növekedési üteme és a települések társadalmi 

helyzete közötti összefüggésekről (T5. táblázat) a következő megállapítások tehetők: 

− A szegregáció mértékének növekedésével nő a bűncselekmények elterjedésének üteme is. 

Ez a növekedés azonban nem folytonos, mert a szegregáció hiánya és egyfajta 

szegregáció léte, illetve a két- vagy többfajta szegregáció léte között éles cezúra mutatható 

ki. 

− A négy legelterjedtebb szegregációtípus mindegyikében magas a vizsgált négy 

bűncselekménytípus növekedési üteme, de ez különösen erős a gazdagok elkülönülése 

esetében. 

− A társadalmi feszültség mértéke erősen összefügg a bűncselekmények növekedési 

ütemével. Ahol nincs feszültség, ott a bűncselekmények növekedési üteme elmarad az 

átlagostól. 

− A három legelterjedtebb feszültségtípus esetében megvizsgáltuk azt is, hogy a feszültség 

léte és hiánya, illetve trendje szerint hogyan alakul a bűncselekmények növekedési üteme. 

Az összefüggés mindhárom esetben (gazdag és szegény, új és régi lakos, roma és nem 

roma) egyértelmű: a bűncselekmények növekedési üteme ott a legalacsonyabb, ahol nincs 

feszültség, s ott a legmagasabb, ahol a feszültségek tendenciája növekvő. Az egyetlen 

kivétel a gépkocsilopás hosszú távú trendje a roma és nem roma feszültségek esetében, 

ahol nincs szignifikáns összefüggés a két jelenség között.  

− A civil társadalom hangjában a társadalmi gondok jelzése mutatkozik meg abban, hogy 

minél erősebb a lakosság (hirschmani értelemben vett) „hangja”, annál nagyobb a 

bűncselekmények hosszú távú terjedésének üteme. 
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A következőkben a bűncselekmények rövid távú (2003 óta eltelt egy év alatti) 

változásainak és a települések jellemzőinek kapcsolatát elemzzük. (T6. és T7. táblázat) Mivel 

ebben az időmetszetben a vizsgált négy bűncselekménytípus csökkenése is elég gyakran 

előfordult, ezért a következő elemzésben nem csak a bűncselekmények elterjedtsége 

növekedésének, hanem csökkenésének okait is vizsgáljuk. 

Közép-Magyarország és részben a Közép-Dunántúl települései esetében kettészakadás 

figyelhető meg. Ezekben a régiókban 2003–2004 évben volt, ahol csökkent, volt ahol nőtt a 

gépkocsilopások és a betörések (illetve az utóbbi esetben az erőszakos bűncselekmények) 

elterjedtsége. Egy kivétellel (Észak-Magyarországon nőtt a közterületi rongálás elterjedtsége) 

a többi régióban egy év alatt nem történt nagy változás a bűncselekmények elterjedtségében. 

Településnagyság szerint valamennyi bűncselekmény esetében azt látjuk, hogy a 

legkisebb településeken nem történtek változások, az 1000–2000 fős településeken (a 

gépkocsilopás kivételével) a növekedés, az ennél nagyobb települések egy részén pedig a 

növekedés, másutt a csökkenés a jellemző. 

A fentiekben többször feltűnő rövid távú dualizálódás érzékelése jól látszik a 

közigazgatási státusz szerinti elemzésben is. A legerősebben ez a kistérségi központok 

körében látszik, ahol mindkét irányú változás az átlagosnál sokkal gyakrabban fordul elő. Míg 

a teljes mintában a változás (tehát növekedés vagy csökkenés) érzékelésének aránya a 

gépkocsilopás, közterületi rongálás, betörés és erőszakos bűncselekmények esetében rendre 

17%, 45%, 39%, 28%, addig a kistérségi központokban a hasonló értékek 49%, 60%, 59%, 

60%. Mindez igaz az agglomerációkon belül található települések esetében is, de részben az 

átlagtól való eltérések mértéke kisebb, részben a betörés és a gépkocsilopás estében a rövid 

távú csökkenés mértéke sokkal magasabb, mint a növekedésé. 

A települések szociodemográfiai jellemzői és a bűncselekmények rövid távú trendje 

közötti összefüggés gyenge. Itt is érvényesül, hogy a legelöregedettebb településeken lassabb 

a bűnözés növekedésének üteme, de lassabb a csökkenésé is. Az elvándorlás esetében az a – 

nem túl erős – összefüggés érdemel említést, hogy az erőszakos bűncselekmények 

növekedésének és csökkenésének üteme a legkisebb és legnagyobb elvándorlású 

településeken egyaránt alacsony. 

A gazdasági helyzet és a bűncselekmények elterjedtségének rövid távú trendje között is 

gyenge és esetleges az összefüggés. Megfigyelhető, hogy  

− a gépkocsival leginkább ellátott településeken a legnagyobb a gépkocsilopások (és az 

erőszakos bűncselekmények) elterjedtségének csökkenése,  
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− ahol alacsony és ahol magas a gépkocsik aránya, ott egyaránt nő a betörések elterjedtsége, 

de ahol sok a gépkocsi, ott az olyan települések aránya is magas, ahol a betörések 

csökkenését érzékelik. 

A bűncselekmények elterjedtsége rövid távú változásának és a települések társadalmi 

jellemzőinek összefüggéséről a következőket lehet megállapítani: 

− A szegregáció mértéke és a rövid távú trend között nincs erős összefüggés, de az 

erősebben szegregált településeken csökken a gépkocsilopás és a betörés elterjedtsége. 

− Ahol jellemző a gazdagok elkülönülése, ott rövid távon általában a bűncselekmények 

elterjedtségének növekedése vagy csökkenése jellemző. Kivétel a közterületi rongálás, 

amelyik mind a négy szegregációs típus esetében inkább csak nő. 

− A társadalmi feszültség növekedése a bűncselekmények rövid távú csökkenésének és 

növekedésének esélyét egyaránt növeli. Másként, a társadalmi feszültség hiánya a 

változatlanságnak, megléte – nyilván egyéb társadalmi tényezők függvényben – a pozitív 

és negatív változásnak egyaránt kedvez. 

− A társadalmi feszültség három legelterjedtebb típusát egyenként vizsgálva azt látjuk, hogy 

míg a növekvő gazdag-szegény, új lakos – régi lakos és roma – nem-roma feszültség a 

bűncselekmények rövid távú növekedésével jár együtt, addig ennek stabil szintje általában 

a bűnözés csökkenésének kedvez.  

− A civil társadalom hangjának ereje rövidtávon nem függ össze erősen a bűncselekmények 

trendjével. Egyedül ott jellemző a bűncselekmények elterjedtségének átlagosnál erősebb 

változása, ahol a legerősebb (négyféle) a lakossági kezdeményezések gyakorisága, ami a 

települések egy részében növekedést, másutt csökkenést jelent.  
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4. Az önkormányzatok bűnérzékenysége (Sik Endre) 

A következő fejezet tág értelemben vizsgálja az önkormányzatok bűnérzékenységét: 

egyfelől egy széles körben definiálható intézményi hálózat feltérképezésével, másfelől az 

önkormányzati testületi üléseken szereplő témák segítségével kapunk képet arról, hogy 

miként foglalkozik illetve elvileg milyen keretek között foglalkozhatnak a magyarországi 

önkormányzatok bizonyos bűnözéssel összefüggő kérdésekkel és mindez milyen alapot 

nyújthat az ezt követő fejezetben tárgyalandó bűnmegelőzéshez. 

4.1. Az önkormányzatok tevékenysége a közbiztonság területén általában 

Jelenleg a magyarországi önkormányzatok töredékében működik közbiztonsági 

kérdésekkel foglalkozó bizottság vagy szakreferens. Közbiztonsági bizottsággal az 

önkormányzatok 7 százaléka, szakreferenssel pedig 5 százalékuk rendelkezik. Ahogy a 4.1. 

táblázat mutatja, mind regionálisan, mind pedig a település mérete szerint eltérő képet kapunk 

ebben a kérdésben. Mind bizottság, mind pedig szakreferens a közép-magyarországi régió 

településein foglalkozik külön a közbiztonság kérdéseivel a legnagyobb arányban, de még itt 

is a települések negyedén (25 százalék) találunk bizottságot és csupán nyolcadán 

szakreferenst. A többi régió közül még a dél-dunántúli emelkedik ki valamelyest, ezen kívül 

azonban összességében az egyes régiókban nem éri el a 10 százalékot sem azon települések 

aránya, amelyeken van közbiztonsági bizottság vagy szakreferens. 

A település nagysága döntően befolyásolja ennek az intézményi formának a meglétét: a 

nagyobb települések jóval nagyobb valószínűséggel működtetnek közbiztonsággal foglalkozó 

részleget, mint a kisebb települések, de még a legnagyobb népességű településrétegbe került 

önkormányzatok körében sem éri el az 50 százalékot a közbiztonsági bizottsággal rendelkező 

települések aránya (47 százalék), szakreferenst pedig csak még ennél is jóval kevesebben (24 

százalék) foglalkoztatnak az amúgy leginkább „jeleskedő” nagyobb települések 

kategóriájában.  
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4.1. táblázat 
A közbiztonság kérdésével foglalkozó bizottsággal illetve szakreferenssel rendelkező 

önkormányzatok regionálisan és településméret szerint (százalék) 

 van bizottság van szakreferens 
régiónként 

Közép-Magyarország 25 13 
Közép-Dunántúl 7 4 
Nyugat-Dunántúl 4 3 
Dél-Dunántúl 3 5 
Észak-Magyarország 8 4 
Észak-Alföld 6 3 
Dél-Alföld 12 9 

Összesen 
7** 

(N=1295) 
5* 

(N=1282) 
településméret szerint 

1000 fő alatt 2 3 
1000-1999 fő között 4 2 
2000-5000 fő között 15 7 
5000 fő felett 47 24 

Összesen 
7** 

(N=1294) 
5** 

(N=1281) 
*szignifikáns összefüggés p<0,05 szinten. 
**szignifikáns összefüggés p<0,0005 szinten. 

 

Ahol működik ilyen bizottság, ott legfőképp közbiztonsági bizottságként látják el ezt a 

feladatot (57 százalék), de számottevő még a feladatkört bűnmegelőzési bizottságra bízó 

önkormányzatok aránya (38 százalék), ugyanakkor rendészeti bizottságként csak kevés 

önkormányzatnál (6 százalék) tölti be ezt a szerepet valamely testület. A szakreferensek 

esetében is kicsit más a helyzet: az ilyen munkatársat alkalmazó települések fele (50 százalék) 

bűnmegelőzési szakreferensre bízza a feladatot, 44 százalékuk közbiztonsági szakreferenst 

alkalmaz és szintén elenyésző (6 százalék) azon települések aránya, amelyek rendészeti 

hatáskörbe  

A magyarországi települési önkormányzatok felének (54 százalék) testületi ülésén mind 

2003-ban, mind pedig a 2004 őszéig tartó időszakban szerepelt témaként a közbiztonság 

általában. A települések egyötödén (20 százalék) csak a 2003-as évben volt erre példa, csak 

2004-ben pedig egytizedüknél (11 százalék) tárgyalt erről a testület, viszont egyik évben sem 

esett szó a közbiztonságról az önkormányzatok 14 százalékának testületi ülésén. 

Regionális bontásban nagy különbségek tapasztalhatóak ebben a kérdésben. (4.2. 

táblázat) Leginkább a dél-alföldi régió települései, legkevésbé pedig a nyugat-dunántúli régió 
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önkormányzatai aktívak ezen a téren, hiszen előbbiek esetében az önkormányzatok közel 

háromnegyedének (72 százalék) ülésén volt szó mindkét évben közbiztonságról általában 

véve, míg utóbbi régióban csak feleennyi településről (38 százalék) mondható el mindez. Ez a 

két régió a két végpont a közbiztonság témájával általános síkon egyáltalán nem foglalkozó 

települések arányát illetően is, hiszen a Nyugat-Dunántúlon ez a települések negyedére 

jellemző, a Dél-Alföldön viszont csupán 3 százalék-ára. Az aktívabb régiók közé tartozik még 

a közép-magyarországi és a közép-dunántúli, hiszen ezen régiók önkormányzati testületeinek 

kétharmada (64–68 százalék) tárgyalt általában a közbiztonságról mind 2003-ban, mind pedig 

2004-ben. 

A településméret hatása is látványos, hiszen minél nagyobb településen járunk, annál 

valószínűbb, hogy a helyi önkormányzati testület mindkét évben megvitatta a közbiztonság 

témáját általános szinten. A legkisebb települések között még az 50 százalékot sem éri el az 

ilyen önkormányzatok száma, a legnagyobbaknak viszont négyötöde sorolható ide. Ennek 

megfelelően a kisebb településeken fordul elő a legnagyobb arányban (20 százalék) az, hogy 

egyik évben sem volt szó közbiztonságról a testületi ülésen. (4.2. táblázat) 
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4.2. táblázat 
Szerepelt-e testületi ülésen a közbiztonság témája általában 2003-ban illetve 2004-ben?  

A válaszok százalékos megoszlása régiónként és településméret szerint 

Volt-e téma önkormányzati testületi ülésen a közbiztonság általában? 

 csak 2004-
ben  

csak 2003-
ban 

igen, 2003-
ban és 2004-

ben is 

egyik  
évben sem 

összesen 

régiónként** 

Közép-Magyarország 15 13 68 5 
100 

(N=80) 

Közép-Dunántúl 9 17 64 9 
100 

(N=171) 

Nyugat-Dunántúl 12 25 38 24 
100 

(N=258) 

Dél-Dunántúl 12 19 52 16 
100 

(N=271) 

Észak-Magyarország 12 25 53 11 
100 

(N=244) 

Észak-Alföld 11 18 56 15 
100 

(N=162) 

Dél-Alföld 9 17 72 3 
100 

(N=106) 

Összesen 11 20 54 14 
100 

(N=1292) 
településméret szerint** 

1000 fő alatt 11 22 47 20 
100 

(N=246) 

1000-1999 fő között 13 20 59 8 
100  

(N=246) 

2000-5000 fő között 11 20 65 4 
100 

(N=160) 

5000 fő felett 13 7 79 1 
100 

(N=95) 

Összesen 11 20 54 14 
100 

(N=1293) 
**szignifikáns összefüggés p<0,0005 szinten. 
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4.2. A bűnérzékenység mutatói 

A bűnérzékenységet a továbbiakban két változóval mérjük, mégpedig azért, mert ezek 

némileg eltérő „oldalait” közelítik a bűnözés iránti önkormányzati érzékenység mértékének. 

Az első megközelítés (ezt fogjuk bűnérzékenység I.-nek nevezni) azt mutatja be, hogy a 

vizsgált tizenkétféle bűncselekmény közül hány volt téma az elmúlt évben a képviselő-testület 

ülésein. Ez a megközelítés tehát közvetlenül méri azt, hogy a bűnözéssel milyen mértékben 

foglalkozott az önkormányzat. A másik mérési módszer (amelynek mutatóját bűnérzékenység 

II.-nek hívjuk a továbbiakban) azt mutatja be, hogy a település közbiztonsága szempontjából 

szóba jöhető szervezetek közül hánnyal tárgyalt az önkormányzat az elmúlt évben. Itt tehát az 

egyes bűncselekmény típusok nem közvetlenül tárgyai az önkormányzati tevékenységnek, 

hanem a közbiztonság általános jelenségén keresztül vizsgáljuk, hogy mennyire volt fontos az 

önkormányzat számára a bűnözés kérdése. 

A bűnérzékenység I. mutatót alkotó elemekről az mondható el, hogy az önkormányzati 

testületi üléseken leggyakrabban a közterület rongálását (63 százalék), a lakásbetörést, 

besurranásos lopást (49 százalék) és a mezei lopást (46 százalék) tárgyalták meg. A többi 

bűncselekményfajtát legfeljebb a települések egyötödén vitték az önkormányzati testületi 

ülésre. Legritkábban a zsebtolvajlás, az emberölés, az uzsoraügyletek, az ingatlannal 

kapcsolatos bűncselekmények és a gépjárműlopás került a testület napirendjére: legfeljebb 

csak minden tizedik érintett településen volt ezekről szó testületi ülésen. (4.1. ábra) A testületi 

ülésen megtárgyalt helyi bűnelkövetéssel kapcsolatos témák számának összegzésével (azaz az 

adott településen testületi ülésen megtárgyalt bűncselekménytípusok számát összesítve) 

láthatjuk, hogy az összes olyan települést figyelembe véve, ahol történt valamilyen 

bűncselekmény az általunk felsoroltak közül, átlagosan valamivel több, mint kétféle 

bűnelkövetési módról tárgyaltak a képviselőtestületben. 
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4.1. ábra 
Szerepeltek-e az önkormányzati testületi ülés témái között a településen előforduló 

 bűncselekménytípusok? (%) Bűnérzékenység I. 
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A települések egynegyedén (25 százalék) hiába történt legalább egyféle bűncselekmény, 

mégsem tárgyaltak egyetlen bűntípusról sem a képviselők. A települések közel egyötödén is 

csak egyetlen bűnfajta került napirendre, a bűncselekmények által érintett önkormányzatok 

további egyötödén pedig kétféle. 3–6 féle bűnelkövetési módról a települések 

egyharmadának, ennél többről viszont csak 5 százalékuk testületi ülésén volt szó.  

A bűnérzékenység II. mutató létrehozásakor abból a megfontolásból indultunk ki, hogy 

az önkormányzatok nemcsak a saját maguk által működtetett közbiztonsági bizottságok vagy 

az általuk alkalmazott szakreferensek révén, valamint a testületi ülésen tárgyalva vagy 

rendelkezést hozva foglalkoznak közbiztonsággal. Az önkormányzatot körbeveszi ugyanis 

egy tágan értelmezett és sokrétű intézményi hálózat, amelyben állami és civil szervezetek 

egyaránt megtalálhatóak, de amelynek célja ugyanaz: elősegíteni a közbiztonság fenntartását. 

A 4.2. ábrában bemutatjuk, hogy a rendőrségtől a gyermekvédelmi szolgálatig, a helyben élő 

paptól a védőnőig milyen elterjedtek a közbiztonság kérdésében különböző mértékben érintett 

egyes szervezetek, intézmények.  

4.2. ábra 
A közbiztonságban érintett intézmények, szervezetek elterjedtsége és az önkormányzat 
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 kapcsolata az adott intézményekkel – Bűnérzékenység II.(százalék) 
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A közbiztonság kérdésében elsődlegesen érintett intézmény a rendőrség, amely minden 

második településen megtalálható valamilyen formában, és közel ugyanilyen elterjedt a 

polgárőrség is. Bűnmegelőzéssel foglalkozó egyéb civil szervezetet azonban csak minden 

tizedik településen találunk. A leggyakoribbak azok a szereplők illetve intézmények, amelyek 

csak közvetetten vesznek részt a közbiztonság elősegítésében, elsődleges feladatuk más. A 

legelterjedtebbek a helyben élő pedagógus, az óvónő és a gyermekjóléti szolgálat, amelyek a 

települések legalább háromnegyedén megtalálhatóak, emellett a családsegítő szolgálat és a 

védőnő is a települések közel kétharmadán segítheti a közbiztonság fenntartását, helyben élő 

pap illetve orvos pedig a települések felén van jelen. A kevésbé elterjedt potenciális segítők 

közül még a helyi média illetve a parkőr / halőr / mezőőr / erdőőr a leggyakoribb azáltal, hogy 

a települések egyharmadán megtalálhatóak ezek a szereplők. A többi közbiztonságban érintett 

szereplő azonban legfeljebb az önkormányzatok tizedén áll rendelkezésre.  

Ahol elérhetőek az egyes szereplők, intézmények, ott jellemzően ki is használja az 

önkormányzat ezek segítségét. A rendőrséggel, polgárőrséggel, bűnmegelőzési célú civil 

szervezettel, a közterület-felügyelettel, a gyermekjóléti és a családsegítő szolgálattal az 

 39



önkormányzatok legalább kilenctizede (90–97 százalék) lépett kapcsolatba 2004 őszéig, de a 

többi szereplővel is az önkormányzatok legalább háromnegyede tárgyalt az év során. Csupán 

az őrző-védő cégek és a telefonos segélyszolgálatokkal vette fel a kapcsolatot kevesebb 

önkormányzat, de még ezekkel a szervezetekkel is az érintett települések több, mint felén 

tárgyalt az önkormányzat közbiztonsági kérdésekről.  

A bűnérzékenység kétféle megközelítése nagyban összefügg egymással (Pearson-féle 

korreláció: 0,336, szignifikancia: 0,000), ami arra utal, hogy ez a két különböző mérőeszköz – 

szándékainknak megfelelően – nagyon hasonló jelenségkört közelít meg.  

4.3. Bűnérzékenység a bűnözési helyzet és a biztonságérzet szemszögéből 

A bűnérzékenység két mutatója szerint 3–3 egyenlő csoportra, úgynevezett tercilisekre 

bonjuk a településeket, így mind a két szempont szerint a bűnérzékenység tekintetében 

elmaradottabb (azaz az alsó tercilisbe tartozó), közepes illetve fejlettebb (azaz a felső 

tercilisbe sorolható) településekről beszélhetünk. A bűnérzékenység-I. mutató esetében – 

mivel a települések nagy részén egyáltalán nem vagy csak néhány bűncselekménytípus fordult 

elő – az alsó harmadba azok a települések kerültek, amelyek testületei egyetlen 

bűncselekménytípusról sem tárgyaltak. A második harmadba azok az önkormányzatok 

sorolhatók, amelyek egy vagy kétféle bűncselekménytípust tárgyaltak meg. A harmadik 

tercilisbe pedig azok a települések kerültek, amelyek legalább háromféle (de akár mind a 

tizenkétféle) bűncselekménytípusról tárgyaltak a képviselőtestületi ülésen. A bűnérzékenység-

II. mutató esetében az alsó harmadba sorolt települések legfeljebb háromféle szervezettel, 

intézménnyel léptek kapcsolatba a bűnözési helyzettel kapcsolatban, a második harmadba 

sorolt települések 4–7 szervezettel, a harmadik harmadba került önkormányzatok pedig 

legalább 8, legfeljebb 17 szervezettel vették fel a kapcsolatot. 

A bűnérzékenység és a települések által jelzett bűncselekmények előfordulása közti 

összefüggés arra utal, hogy az önkormányzatok reálisan viszonyulnak a bűncselekményekhez 

abban az értelemben, hogy a településen előfordult bűntípusok arányában foglalkoznak 

bűntípusokkal a képviselőtestületek. A bűnérzékenység I. alsó tercilisétől a felső felé haladva 

ugyanis folyamatosan nő a települések által említett, a településen előfordult 

bűncselekménytípusok száma: ahol a képviselő testület csak kevés bűncselekménytípusról 

tárgyalt, ott alacsonyabb, átlagosan kétféle bűntípus fordult elő, míg ahol sokféle 

bűncselekménytípusról tárgyaltak, ott átlagosan négyféle bűncselekmény fordult elő. Nagyon 
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hasonló ehhez a bűnérzékenység II. mutató esetében kapott eredmény: átlagosan kétféle 

bűncselekmény előfordulásáról adtak számot azok a települések, amelyek csak kevés 

szervezettel, intézménnyel, társadalmi szereplővel léptek kapcsolatban bűnözési kérdés miatt, 

ugyanakkor átlagosan négyféle bűntípust említtek azok a települések, amelyek sok 

szervezettel, aktorral állnak kapcsolatban. 

Ugyanakkor az önkormányzat bűnérzékenysége egyik megközelítése szerint sem 

gyakorol hatást arra, hogy milyennek érzékeli a település vezetése a lakosság 

biztonságérzetét.  

4.4. Az önkormányzatok bűnérzékenységét alakító tényezők 

A következőkben a települések szociodemográfiai és gazdasági jellemzői szerint 

vizsgáljuk a bűnérzékenység alakulását. (T8. táblázat) 

Mint várható volt a bűnérzékenység a korábban már legalacsonyabb bűnözési értékkel 

jellemzett Nyugat-Dunántúlon a legalacsonyabb, illetve a legnagyobb városokkal (amelyek – 

mint a bűnérzékenység településnagysággal gyorsan emelkedő értékein keresztül is jól 

érzékelhető – egyszerre a bűn fészkei és a szervezetekkel legjobban ellátott településtípusok) 

rendelkező Közép-Magyarországon és Dél-Alföldön a legmagasabb. 

Az előzőekhez hasonló okokból – továbbá az agglomeráció és a kistérségi központi 

helyzet „szervezetgazdag” környezetéből fakadóan – az ilyen közigazgatási státusz az 

átlagosnál sokkal magasabb a bűnérzékenység mértékkel jár együtt. Különösen figyelemre 

méltó a megyei jogú városok magas értéke a városokhoz és különösen a községekhez képest. 

Az idősek aránya és a bűnérzékenység fordított az összefüggés, s inkább csak a 

szervezetekkel való kapcsolatokon keresztül mért „gyengébb” bűnérzékenységi mutatónál 

erős. A bűnérzékenység és a vándorlás közötti kapcsolatról azt állapíthatjuk meg, hogy a 

bűnérzékenység I. mértéke alacsony ott, ahol az el- és az odavándorlás mértéke magas, a 

bűnérzékenység II. mértéke pedig alacsony ott, ahol az oda- és az elvándorlás értéke, illetve a 

vándorlási különbözet a legalacsonyabb és a legmagasabb.  

Másként, az átlagosnál kisebb eséllyel vált az önkormányzatokban fontos üggyé a 

bűnözés ott, ahol bármilyen irányban nagy a vándorlás. Továbbá a helyi szervezetekkel 

közbiztonsági ügyekről ott is az átlagosnál ritkábban tárgyalt az önkormányzat, ahol alacsony 

a vándorlás mértéke. A bűnérzékenység mértékét tehát a népesség mozgása általában gyengíti 
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(a közösség kisebb összetartó ereje?), de a szervezetekkel való közbiztonsági együttműködést 

az alacsony mozgás (a bűnözés hiánya? Kisebb településeken a szervezetek kisebb száma?) is 

ritkítja. 

A települések gazdasági jellemzői esetében megfigyelhető, hogy 

− Míg a bűnérzékenység I. mértéke nem függ össze a villamosáram fogyasztás mértékével, 

addig a bűnérzékenység II. értéke magas ott, ahol magas a villamosáram fogyasztás 

mértéke. 

− A személygépkocsi elterjedtségének növekedésével nő a bűnérzékenység (különösen a 

bűnérzékenység II.) mértéke. 

− A bűnérzékenység mértéke alacsony, ahol kicsi a szociális segélyezettek aránya, de a 

bűnérzékenység II. ott is alacsony, ahol magas ez az arány. 

− A bűnérzékenység aránya magas ott, ahol új lakások épülnek. 

A fenti összefüggések azt sejtetik, hogy a bűnérzékenység – nyilván a bűnözés 

mértékétől nem függetlenül – a település méretének és státuszának hatása alatt áll. 

A bűnérzékenység és a települések társadalmi jellemzői közötti összefüggés (4.3. 

táblázat) esetében azt látjuk, hogy  

− a szegregáció léte és kumulálódása növeli a bűnérzékenységet, 

− különösen nagy a bűnérzékenység ott, ahol a gazdagok (érdekérvényesítési kézségük 

miatt?), illetve ahol a bűnözők (gettósodás-slumosodás miatt?) elkülönülése erős, 

− a társadalmi feszültségek léte és kumulálódása növeli a bűnérzékenységet, 

− különösen nagy a bűnérzékenység ott, ahol a társadalmi feszültség oka politikai, bűnözés 

vagy etnikai természetű, 

− a bűnérzékenység magasabb ott, ahol a civil társadalom hangja erősebb, 

− ám a lakossági aktivitás formája nem okoz különbséget, bármi is a hang módja, a 

bűnérzékenység mértéke magas. A lakossági tiltakozás jelenléte esetében a legerősebb a 

bűnérzékenység II., vagyis ilyenkor kényszerül az önkormányzat a legtöbb szervezettel 

tárgyalni a közbiztonság helyzetéről. 
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4.3. táblázat  
A bűnérzékenység mértéke a települések szegregáltsága, társadalmi feszültségei és a civil 

társadalom hangjának ereje szerint 
 (a válaszadó települések körében, átlag) 

 Bűnérzékenység I. Bűnérzékenység II. 
Összesen 2,3 5,6 

A szegregáció mértéke 
Nincs 1,9 4,9 
Egyféle van 2,2 5,4 
Kétféle van 2,5 6,2 
Háromféle van 2,9 6,7 

A szegregáció típusa 
Gazdagok 3,2 7,6 
Szegények 2,8 6,4 
Újonnan jöttek 2,4 6,5 
Romák 2,8 6,6 
Bűnözők 3,7 7,4 

A feszültség mértéke 
Nincs 1,8 4,8 
Egyféle van 2,3 5,9 
Kétféle van 2,7 6,1 
Háromféle van 2,7 6,9 

A feszültség típusa 
Különböző politikai pártállásúak 
között 2,9 7,4 

Gazdag-szegény között  2,7 6,3 
Új lakos- régi lakos között 2,5 6,1 
Roma – nem roma között 2,9 6,4 
A bűnözés miatt 3,2 6,7 

A civil társadalom hangjának ereje 
Nincs 2,2 4,2 
Egyféle van 1,7 4,7 
Kétféle van 2,2 5,7 
Háromféle van 2,7 6,8 
Négyféle van 3,5 7,9 

A civil társadalom hangjának típusa 
Javaslattétel 3,1 7,3 
Tiltakozás 3,1 7,6 
Aláírásgyűjtés 2,8 7,1 
Adománygyűjtés 2,8 6,8 

 

A bűnérzékenység mértéke és a bűnözéssel valamilyen módon összekapcsolható 

intézmények és folyamatok közötti kapcsolatra (4.4. táblázat) nem fecsérlünk sok szót, az 

összefüggés minden esetben erős és pozitív. 
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4.4. táblázat 
 A bűnérzékenység mértéke a települések bűnözéshez való viszonya szerint  

(a válaszadó települések körében, átlag) 

 Bűnérzékenység I. Bűnérzékenység II. 
Összesen 2,3 5,6 

Van-e közbiztonsággal foglalkozó bizottság? 
Van 3,9 9,7 

Van-e közmunka program? 
Van 2,5 6,1 

Van-e közvilágítási program? 
Van 2,6 6,3 

Volt-e napirendi téma a(z) … 
Diszkók, kocsmák helyzete 3,2 7,1 
Kábítószerfogyasztás 3,6 8,1 
Alkoholfogyasztás 3,3 6,9 
Etnikai diszkrimináció 3,7 6,5 
Gyermek- és ifjúságvédelem 2,5 6,0 

Volt-e napirendi téma a(z) … 
Illegális árusítás 2,9 6,5 
Köztisztaság 2,4 5,9 
Tilos parkolás 3,2 8,1 
Közlekedésbiztonság 2,9 6,9 

 

Végül azt vizsgáljuk, hogy milyen tényezők növelik annak esélyét, hogy több 

bűncselekmény kerüljön az önkormányzatok napirendjére (bűnérzékenység I.), illetve több 

szervezettel tárgyaljon az önkormányzat a közbiztonság helyzetéről (bűnérzékenység II.). 

Mindkét kérdésre kétféleképpen próbálunk választ adni, egyszer úgy, hogy a már korábbi 

modellekből ismert szociodemográfiai, gazdasági és társadalmi változókkal, egyszer úgy, 

hogy ezek mellett a bűncselekmények gyakoriságát is bevesszük a modellbe. 

A bűnérzékenység I-et (T9. táblázat) a települések következő jellemzői határozzák meg 

legerősebben: 

− Minél kisebb a település, annál kisebb a bűnérzékenység, 

− Minél nagyobb a szegregáció, a társadalmi feszültségek mértéke és minél erősebb a civil 

társadalom hangja, annál nagyobb a bűnérzékenység. 

− Minél kevesebb a „bevándorló”, illetve ha a település a Közép- vagy Dél-Dunántúlon, 

illetve Észak-Magyarországon helyezkedik el, akkor kismértékben nő a bűnérzékenység. 

A bűnözés mértékének bevonása a modellbe kétszeresére emeli a magyarázott értéket, 

ugyanakkor a civil társadalom hangja kivételével minden más társadalmi tényezőről kiderül, 

hogy csupán a bűnözés mértékének közvetett hatásait tartalmazták. Ebben a kibővített 

modellben ugyanis a bűnérzékenység csak attól függ, hogy erős-e a bűnözés, és – sokkal 

kisebb mértékben – attól, hogy a lakosság kényszerít-e az önkormányzatot arra, hogy ezzel 

foglalkozzon. 
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A bűnérzékenység II. esetében (T10. táblázat) azt találjuk, hogy az alapmodell sokkal 

erősebb, mint volt a bűnérzékenység I. esetében, s ennek erejét alig növeli a bűnözés 

mértékének bevonása a modellbe. 

Ami az egyes változók szerepét illeti, ebben is csupán kis eltérés van az alap- és a 

kibővített modell között: 

− a településnagyság növekedésével nő a bűnérzékenység, 

− az agglomerációban – és az alapmodellben a kistérségi központokban - nagyobb a 

bűnérzékenység, 

− a civil társadalom ereje és a társadalmi feszültség nagysága növeli a bűnérzékenység 

mértékét, 

− ha fiatalabb a lakosság, akkor – kismértékben és csak amíg a bűnözés mértékét nem 

vizsgáljuk – nagyobb a bűnérzékenység, 

− ahol kicsi a bevándorlás mértéke, ott nagyobb a bűnérzékenység, 

− ahol nagyobb a jólét (épülnek új lakások, több a személygépkocsi), ott nagyobb a 

bűnérzékenység. 

A kibővített modellben látjuk, hogy a bűncselekmények nagyobb száma és – ami 

további vizsgálatot érdemel – ennek rövid távú csökkenése növeli a bűnérzékenység mértékét. 

4.5. Bűnérzékenység a potenciális bűnelkövetési szituációkkal kapcsolatban 

Az önkormányzati bűnérzékenység nemcsak a településen előforduló, már megvalósult 

bűncselekményeken keresztül közelíthető meg (amin például a Bűnérzékenység I. mutató 

alapult), hanem az olyan helyszínek illetve tevékenységek ellenőrzésének kérdésével is, 

amelyek közvetlen kapcsolatban lehetnek a bűnelkövetéssel. Ilyenek például a 

szórakozóhelyek, kocsmák, de ide sorolható akár a koldulás, prostitúció vagy a 

közlekedésbiztonság is. Ezeket és ezekhez hasonló lehetséges bűnelkövetési helyszíneket, 

helyzeteket és tevékenységeket gyűjtöttünk össze és ezek kapcsán azt kérdeztük az 

önkormányzatoktól, hogy szerepeltek-e ezek vagy ezekkel kapcsolatos kérdések a testületi 

ülés napirendjén 2004-ben illetve hogy hoztak-e rendelkezést ezekkel kapcsolatban.  

Két téma emelkedik a többi közül: a köztisztaságról, valamint a gyermek-és 

ifjúságvédelemről esett szó a legnagyobb arányban a testületi üléseken: az önkormányzatok 

legalább háromnegyedének (75–79 százalék) képviselői foglalkoztak ezekkel a témákkal 

2004-ben. Számottevő még azon települések aránya is, ahol a testület napirendjére kerültek 
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közlekedésbiztonsági (43 százalék), illegális árusítással kapcsolatos (35 százalék) és diszkók, 

kocsmák nyitva tartásával, elhelyezésével kapcsolatos kérdések. A 4.5. táblázatban található 

többi téma közül az alkohol- és kábítószer-fogyasztás emelhető ki, hiszen a települések 

hatodán-hetedén (15–17 százalék) kerültek ezek a problémák a képviselők elé, a felsorolásban 

szereplő többi téma azonban csak az önkormányzatok egy szűk körének testületi ülésein 

merültek fel.  

Minden téma esetében természetesen alacsonyabb arányban született rendelkezés az 

egyes településeken, mint amennyi önkormányzat ülésén egyáltalán felmerültek ezek a 

kérdések. A sorrend azonban az előzővel megegyezik: a legtöbb (63 százalék) helyen a 

köztisztasággal kapcsolatban hoztak rendelkezést, ezt követi a gyermek-és ifjúságvédelemről 

döntést hozó települések aránya (48 százalék). A közlekedésbiztonsággal és az illegális 

árusítással kapcsolatban körülbelül minden ötödik (21–23 százalék) önkormányzat 

rendelkezett, a többi téma esetében viszont ez csak a települések legfeljebb alig több, mint 

tizedén történt meg. 

4.5. táblázat 
Az önkormányzati testület bűnérzékenysége:  

Szerepeltek-e témaként képviselő-testületi ülésen az alábbi témák 2004-ben?  
És hoztak-e rendelkezést velük kapcsolatban 2004-ben? (százalék) 

 Szerepelt-e témaként? Hoztak-e rendelkezést ezekről?
diszkók, kocsmák nyitva tartása, 
elhelyezése 27 12 

prostitúció 3 1 
kábítószer-fogyasztás 15 3 
alkoholfogyasztás  17 3 
etnikai diszkrimináció 6 2 
gyermek- és ifjúságvédelem 75 48 
koldulás, kéregetés 3 2 
illegális árusítás 35 21 
köztisztaság 79 63 
tilos parkolás 16 11 
közlekedésbiztonság 43 23 

 

Ebben a kérdésben is érdemes megvizsgálni, hogy az önkormányzatok átlagosan hány 

területet tárgyaltak testületi ülésen és hány esetében hoztak rendelkezést. A települések 

képviselői az általunk fenn felsorolt témák közül átlagosan 3,2-t tárgyalt a 2004-es testületi 

üléseken, és átlagosan 1,9 témában hoztak rendelkezést. Ez utóbbi kapcsán jóval nagyobb az 

egyetlen témát sem érintő települések aránya (23 százalék), mint az előbbi, azaz az egyes 
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területekkel való foglalkozás kérdésével egyáltalán nem foglalkozó települések aránya (8 

százalék). 

4.6. táblázat 
Hányféle területet tárgyalt meg a helyi képviselő-testület  

és hány esetében hozott rendelkezést 2004-ben?  
A válaszok százalékos megoszlása régiónként és településméret szerint 

 Átlagosan hány terület szerepelt 
témaként testületi ülésen 2004-ben? 

Átlagosan hány témában 
hozott az önkormányzat 
rendelkezést 2004-ben? 

régiónként 
Közép-Magyarország 3,9 2,4 
Közép-Dunántúl 3,6 1,8 
Nyugat-Dunántúl 2,1 1,6 
Dél-Dunántúl 3,1 1,9 
Észak-Magyarország 3,0 1,6 
Észak-Alföld 3,2 1,9 
Dél-Alföld 3,7 2,1 
összesen 3,2 (N=1349) 1,9 (N=1349) 

településméret szerint 
1000 fő alatt 2,7 1,6 
1000-1999 fő között 3,4 1,9 
2000-5000 fő között 4,2 2,5 
5000 fő felett 4,7 3,2 

A település jogállása 
megyei jogú város 6,1 4,7 
város 4,8 3,1 
község 3,1 1,8 
összesen 3,2 (N=1349) 1,9 (N=1349) 

 

A regionális és településméretbeli különbségek ezekben a kérdésekben hasonlóak 

azokhoz, amelyeket a bűncselekménytípusok előfordulása és az azokhoz kötőtő 

önkormányzati bűnérzékenység kapcsán találtunk. (4.6. táblázat) A legtöbb téma a közép-

magyarországi, a közép-dunántúli és a dél-alföldi régió településeinek képviselő-testületi 

ülésén került napirendre (3,6–3,9), a legkevesebb területtel pedig – az amúgy legkevesebb 

bűncselekménytípusról beszámoló – nyugat-dunántúli régió önkormányzatai foglalkoztak 

(2,1). A legtöbb témában (2,4) a közép-magyarországi régió települései hoztak rendelkezést, a 

legkevesebb esetben pedig most is a nyugat-dunántúli önkormányzatok (1,6). 

A településméret mindkét kérdésben lineáris összefüggést mutat a tárgyalt vagy 

rendelkezésbe vont területek számával: minél nagyobb egy település, annál több témát 

tárgyalt a képviselő-testület illetve annál több terület esetében hozott valamilyen rendelkezést.  
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A település jogállás is számottevő hatást gyakorol: a megyei jogú városokban tárgyaltak 

és hoztak rendelkezést a legtöbb témában, ezt követően a városokban, majd a legkisebb 

számban a községekben.  

Az önkormányzatok bűnérzékenységét nemcsak a fenti kérdéssorral, hanem a 

korábbiakban bemutatott másik módszerrel is megvizsgáltuk: abban azt elemeztük, hogy a 

településen előfordult bűncselekménytípusok közül hánnyal foglalkozott a képviselő-testület 

(ezt neveztük bűnérzékenység I-nek). Ha összevetjük az önkormányzati testület 

bűnérzékenységét vizsgáló ezen kérdéssorokat, akkor a várható módon erős korrelációkat 

tapasztalhatunk. A bűnelkövetési módokra való önkormányzati reflexió a legerősebben azzal 

függ össze, hogy a bűnelkövetés elvileg lehetséges helyszíneiről, helyzeteiről a testületi 

üléseken hány kerül napirendre (Pearson’s-féle korreláció 0,368; szignifikancia: p<0,0005). 

Az, hogy a képviselő-testület ülésein a településen elkövetett bűncselekmények közül 

hányféléről volt szó, valamivel gyengébben függ össze azzal, hogy a bűnelkövetés elvileg 

lehetséges helyszíneivel, helyzeteivel kapcsolatban hányféle esetben hozott rendelkezést az 

önkormányzat (Pearson’s-féle korreláció 0,298; szignifikancia: p<0,0005). Összességében 

mindez azt jelenti, hogy a képviselő-testületi üléseken hasonló metódus alapján kerülhet 

napirendre bűnözéssel kapcsolatos téma, akár már előfordult bűncselekményekről, akár azok 

lehetséges helyszíneiről vagy bűnelkövetéssel gyakran összefüggő helyzetekről, 

tevékenységekről van szó. 

A település vezetőinek a lakossági biztonságérzetről alkotott véleménye nem gyakorol 

hatást arra, hogy a képviselőtestület tárgyal-e vagy rendelkezik-e bűnelkövetésre vagy 

illegális tevékenységre alkalmat adó területekről (pl. kocsmák, prostitúció, kéregetés, 

közlekedésbiztonság stb.). A településeken az önkormányzati testület által tárgyalt efféle 

témák átlagos száma nem különbözik egymástól aszerint, hogy az adott településen milyen a 

lakosság biztonságérzete; ugyanígy nincs összefüggés a biztonságérzet és a között sem, hogy 

a fenti témák közül hány esetében hoztak 2004-ben valamilyen rendelkezést.  

Néhány releváns területen azt is bemutatjuk az önkormányzat reakcióját egy-egy 

probléma kezelésekor. A következő példák jól szemléltetik, hogy az önkormányzati 

bűnérzékenység szintje egy-egy probléma esetében magasabb azokon a településeken, ahol az 

adott bűnelkövetési típus előfordulását észlelik, mint ahol nincs jelen az adott bűncselekmény 

vagy az önkormányzat nem tud róla. 

Először a gyermek- és ifjúságvédelem kapcsán vizsgáljuk meg az önkormányzati 

reakciókat.  nagyobb arányban (a települések 85%-án) volt a gyermek- és ifjúságvédelem 
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napirenden 2004-ben a testületi üléseken azokon a településeken, ahol a vezetők beszámoltak 

családon belüli erőszak előfordulásáról, mint ahol az önkormányzat szerint nem történt ilyen 

bűncselekmény (ezen települések 74%-án volt ez a téma napirenden). Emellett azokon a 

településeken, ahol működik gyermekvédelmi, gyermekjóléti családsegítő szolgálat, ott ötből 

négy esetben (a települések 81%-án) szerepelt a gyermek- és ifjúságvédelem a testület által 

2004-ben megtárgyalt témák között, míg ahol nincs ilyen szolgálat, ott a települések 

valamivel több, mint felén (57%) tárgyaltak a képviselők gyermek- és ifjúságvédelemről. 

Mindez ara utal, hogy amennyiben egy településen közvetlen vagy közvetett módon felmerül 

a családvédelem, illetve a gyermek- és ifjúságvédelem problémája, akkor az efféle érintettség 

fokozza az önkormányzati képviselők érzékenységét és nagyobb eséllyel tárgyalnak erről 

testületi ülésen.  

A másik vizsgálandó témakör az erőszakos bűncselekmények és a diszkók, kocsmák 

nyitva tartásával illetve az alkoholfogyasztással kapcsolatos önkormányzati intézkedések 

közti kapcsolatok feltárása. Itt is pozitív és erős kapcsolatot találunk: magasabb ugyanis a 

diszkók, kocsmák nyitva tarásával, elhelyezésével testületi ülésen foglalkozó valamint 

rendelkezést is hozó települések aránya azok között (a települések 40%-án tárgyaltak erről, és 

18%-ukon rendelkezést is hoztak), ahol volt közterületen elkövetett erőszakos 

bűncselekményre példa, mint ahol nem fordult ilyesmi elő (az ilyen települések 24%-án volt 

napirenden a téma és 12%-ukon hoztak is rendelkezést ezzel kapcsolatban).  

Nemcsak a szórakozóhelyek, de konkrétan az alkoholfogyasztás esetében is fennáll 

ilyen kapcsolat: azon települések egynegyedén (25%) volt szó testületi ülésen az 

alkoholfogyasztásról, ahol történt közterületen elkövetett bűncselekmény, szemben az efféle 

bűntípusról nem beszámoló településekről, amelyeknek csak 14%-án tárgyalt a testület az 

alkoholfogyasztás okozta problémákról. A szabályozás kapcsán azonban nem áll fenn ez az 

összefüggés, ugyanis az alkoholfogyasztással kapcsolatban olyan kevés településen (4%) 

született önkormányzati rendelet, hogy a fenti bontás szerint nem mutathatók ki különbségek.  

A közterületen elkövetett bűncselekmények esetében azt is érdemes megnézni, hogy a 

térfigyelő kamerarendszerrel ellátott településeken mennyire jelent ez gondot azokhoz a 

településekhez képest, ahol nincs kiépítve ilyen megfigyelőrendszer. Amelyik településen 

előfordult közterületen elkövetett erőszakos bűncselekmény, azon települések 10%-án 

működik már térfigyelő kamerarendszer, ahol viszont a vezetők tudomása szerint nem volt 

ilyen jellegű bűncselekményre példa, azon településeknek csak 2%-a rendelkezik ilyen 

rendszerrel. Hasonlókat tapasztalhatunk akkor, ha a 2005-ös évre vonatkozó terveket nézzük: 

amelyik településeken volt példa közterületen elkövetett erőszakos bűncselekményre, azon 
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önkormányzatok 17%-a tervezte 2004 őszén a kamerarendszer üzemeltetését 2005-ben, azon 

településeknek viszont csak a 10%-án tervezik ugyanezt, ahol az önkormányzati vezetők 

szerint nem volt erőszakos bűncselekmény.  

Összességében a fenti esetek alapján levonható az a következtetés, hogy a települések 

képviselőtestületei nagyobb arányban foglalkoznak olyan bűnelkövetési formákkal, 

amelyekre volt példa helyi szinten, mint azok a települések, amelyek mentesek(nek érzik 

magukat) ezektől a problémáktól. 
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5. A magyarországi önkormányzatok bűnmegelőzési aktivitása (Bernát 
Anikó) 

A következőkben a magyarországi önkormányzatok bűnmegelőzési gyakorlatát 

vizsgáljuk meg részletesen. Először röviden bemutatjuk azokat az eredményeket, amelyeket a 

bűnmegelőzéssel kapcsolatos kérdésekre kapott válaszok összegzésével kaptunk, majd az 

önkormányzatok bűnmegelőzési aktivitását befolyásoló tényezőket vizsgáljuk meg. Ezek a 

tényezők két nagy csoportra oszthatók: egyfelől a tanulmány más részein részletesen elemzett 

vagy a következő fejezetekben elemzendő, bűnelkövetéssel kapcsolatos kérdéseket, másfelől 

pedig az eddigi modellekben is szereplő települési jellemzőket használjuk fel magyarázó 

modellek építésére. 

5.1. Az önkormányzati bűnmegelőzési tevékenység egyes elemei 

Az önkormányzatok bűnmegelőzés terén kifejtett erőfeszítéseit az adott területen a 

bűnmegelőzésre biztosított anyagi források és pályázati lehetőségek, felmérések elvégzése és 

adatgyűjtés segítségével vizsgáljuk. Ennek a kérdéssornak talán az egyik legfontosabb 

hozadéka az, hogy tízből négy település egyetlen területen sem biztosít anyagi forrást vagy 

pályázati lehetőséget. Ha az egyes területekre bontva részletesen vizsgáljuk a bűnmegelőzésre 

fordított erőforrásokat, akkor azt láthatjuk, hogy a település közbiztonsága érdekében 

elkülönített anyagi források kivételével – amire a települések több mint fele költ – csak az 

önkormányzatok egy szűk csoportja áldoz a bűnmegelőzés általunk vizsgált szegmenseire. 

(5.1. táblázat) A közbiztonságon kívül ugyanis a településeknek csupán a 7–13 százaléka 

fordít anyagi eszközöket a gyermek- és fiatalkorú bűnözés csökkentésére, a családon belüli 

erőszak megelőzésére, az áldozattá válás illetve a bűnismétlés megelőzése, és pályázati 

lehetőséget is csak 5–12 százalékuk biztosít ezeken a területeken.  

Az anyagi források nominális értéke is a közbiztonság fokozása esetében a 

legmagasabbak: ennek mértéke a 2004-es évben átlagosan közel 1 millió Ft településenként. 

Az áldozattá válás megelőzésére és az áldozatok segítésére, káruk enyhítésére átlagosan több 

mint félmillió forintot költenek azok a települések, amelyek fordítanak egyáltalán erre 

valamennyit. A többi területen 2004-ben átlagosan kb. 400 ezer forintot költöttek az adott 

feladatra anyagi forrást biztosító önkormányzatok. 

Az önkormányzatok 43%-a egyetlen területen sem biztosít anyagi forrást, míg a 

települések 38%-a az általunk felsoroltak közül egy bűnmegelőzési területet finanszíroz. 
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Kétféle területen van jelen az önkormányzatok egytizede (11%), háromféle cél esetében 

biztosít forrást 4%-uk, és további 2–2%-uk finanszíroz négy vagy mind az öt területet. Ez azt 

is jelenti, hogy településenként átlagosan nem éri el az egyet (0,9) az önkormányzat által (is) 

finanszírozott bűnmegelőzési területek száma. 

A település jogállása szerint számottevő eltérések vannak ebben a kérdésben: míg a 

megyei jogú városok átlagosan 2,7-féle területen biztosítanak forrást a lehetséges ötféle 

bűnmegelőzési témában, addig a városok esetében ez a szám átlagosan 1,6-féle terület, a 

községekben pedig ennek a fele, átlagosan 0,8-féle terület. 

Az, hogy egy településen hányféle bűnmegelőzési területen finanszíroz valamilyen 

programot az önkormányzat, csak kis mértékben függ a település gazdasági helyzetétől, 

pontosabban a vezetőknek az erre vonatkozó véleményétől Pearson-féle korreláció: 0,091, 

szignifikancia: 0,001). 

Ahogy már említettük, a pályázati lehetőségek biztosítása a bűnmegelőzés terén 

ugyanolyan kevéssé elterjedt, mint az anyagi forrás biztosítása: a települések 5–21 százaléka 

indított valamilyen pályázatot ebből a célból. Más szervezetek tevékenységének helyi szintű 

koordinálásában azonban valamivel nagyobb arányban vesznek részt az önkormányzatok az 

egyes területeken: a település közbiztonságának fokozása érdekében vállalt koordinációs 

szerep a legelterjedtebb, hiszen minden harmadik önkormányzat vállal ilyen szerepet, a 

gyermek- és fiatalkorú bűnözés csökkentés érdekében minden ötödik település, a többi 

területen viszont csak minden tizedik van jelen koordináló szerepkörben. 

5.1. táblázat 
Az önkormányzatok által bűnmegelőzés céljából 2004-ben biztosított anyagi források  

és pályázati lehetőségek elterjedtsége és mértéke (százalék és Ft) 

Anyagi forrás Pályázati lehetőség 

 anyagi forrást 
biztosít 

átlagosan hány 
forintot? 

pályázati 
lehetőséget 

biztosít 
koordinál 

Gyermek– és fiatalkorú 
bűnözés csökkentése  13 377 878 Ft 12 20 

A település közbiztonságának 
fokozása 53 997 247 Ft 21 32 

Családon belüli erőszak 
megelőzése 9 376 349 Ft 8 13 

Az áldozattá válás 
megelőzése, az áldozat 
segítése, az áldozat kárának 
enyhítése 

7 593 667 Ft 5 10 

A bűnismétlés megelőzése 7 460 123 Ft 6 10 
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Ami a bűnmegelőzési pályázatok koordinációját illeti, összességében a települések 

kétharmadán (65%) a fenti ötféle terület egyikén sem koordinál pályázatot az önkormányzat. 

Egyetlen területen fejt ki ilyen tevékenységet az önkormányzatok 13%-a, két területen 9%-uk, 

háromféle kérdésben 4%-uk, négyfélén 3%-uk és mind az öt területen 6%-uk. Ez azt jelenti, 

hogy településeken átlagosan kevesebb, mint egyféle (0,8-féle) ilyen pályázatot koordinálnak 

az önkormányzatok. 

A település jogállása szerint nagy különbségeket találunk az önkormányzatok 

koordinációs tevékenységében: a megyei jogú városok a felsorolt ötféle területből átlagosan 

négy esetében koordinálnak valamilyen pályázatot, a városok viszont csak átlagosan 1,5-féle, 

a községek pedig csak 0,8-féle területen koordinálnak ilyen programokat. 

Érdemes még összevetni az önkormányzatoknak a bűnmegelőzési programok 

koordinálásában megnyilvánuló aktivitását a bűnérzékenység azon formájával, hogy hányféle 

szervezettel, társadalmi szereplővel tárgyaltak a bűnmegelőzés érdekében. Azt találjuk, hogy 

a minél inkább növekszik a bűnérzékenységnek a mértéke, annál inkább nő a koordináció 

terén megnyilvánuló bűnmegelőzési aktivitás is. A kevés szervezettel tárgyaló 

önkormányzatok csak átlagosan 0,4-féle pályázatot koordinálnak a bűnmegelőzés terén, ám 

ennek száma folyamatosan nő a sok szervezettel tárgyaló, azaz „nagyobb” bűnérzékenységű 

önkormányzatok esetében (amelyek átlagosan 1,4-féle pályázat koordinálásában vesznek 

részt). Ezt az erőteljes pozitív összefüggést fejezi ki a két tényező, azaz a bűnérzékenység és a 

pályázati koordináción keresztül értelmezhető bűnmegelőzési aktivitás között (Pearson-féle 

korreláció: 0,339, szignifikancia: 0,000). 

A bűnmegelőzés természetesen nem csupán anyagi források elkülönítésén múlik: 

különböző információs kampányok, illetve az ezeket megalapozó, a bűnözési helyzetről 

készülő felmérések, adatgyűjtések szintén a bűnmegelőzés hatékony eszközei lehetnek. 

Három területen, a gyermek- és fiatalkorú bűnözés, közbiztonság és a családon belüli erőszak 

terén vizsgáltuk meg az önkormányzatok ilyen jellegű tevékenységét a 2003-as és 2004-es 

évre vonatkozóan. (5.2. táblázat) 

Legnagyobb arányban ebben a műfajban is a település közbiztonsága érdekében tesznek 

erőfeszítéseket az önkormányzatok: a települések fele végzett az elmúlt két évben felmérését 

a közbiztonságról és még ennél is egy kicsit nagyobb arányban (55 százalék) rendeztek 

információs kampányt ennek érdekében. A gyermek- és fiatalkorú bűnözésről az 

önkormányzatok egyharmada gyűjtött adatot vagy készített felmérést és még több helyen, a 

települések négytizedén informálták erről a lakosságot. A családon belüli erőszak témájában 
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tevékenykedő önkormányzatok aránya csak kismértében marad el az előzőektől: ebben a 

kérdésben felmérést a települések közel egyharmadán végeztek, és gyakorlatilag ugyanekkora 

arányban rendeztek információs kampányt is az önkormányzatok.  

5.2. táblázat 
Az önkormányzatok által 2003-ban vagy 2004-ben a bűnözés helyzetéről végzett felmérések, 

adatgyűjtések vagy információs kampányok elterjedtsége (százalék) 

felmérést vagy adatgyűjtés végez informál 
 

igen nem nem tudja, 
nem válaszol összesen igen nem nem tudja, nem 

válaszol összesen 

Gyermek- és 
fiatalkorú 
bűnözés  

33 48 23 100 41 35 33 100 

A település 
közbiztonsága 50 36 19 100 55 28 27 100 

Családon belüli 
erőszak  29 48 27 100 32 40 35 100 

 

Az urbanizációs fejlettség ebben a kérdésben is erőteljesen differenciál. Amennyiben 

ebben a két kérdésben a három–három területet együtt kezeljük és azt vizsgáljuk meg, hogy 

összesen hány területen végez felmérést vagy szervez információs kampányt az 

önkormányzat, akkor egy 0–6 fokú skálán kapunk eredményeket. Ezen a skálán az átlagos 

érték 2, ami azt jelenti, hogy a magyarországi önkormányzatok átlagosan két területen 

végeznek felmérést vagy információs kampányt. Ehhez képest a megyei jogú városokban 

átlagosan 4,4, a városokban pedig 3,1 területet kapunk, azaz a magasabb státuszú 

településeken intenzívebb ez az önkormányzati tevékenység, míg a községekben átlagosan 

1,9-féle területen folyik efféle munka. 

A bűnmegelőzés érdekében tett konkrét intézkedések mellett az önkormányzatok 

sokféle közvetett módszer, intézmény, intézkedés segítségével törekedhetnek arra, hogy a 

településen minél kevesebb bűncselekmény történjen. Ezek közül az egyik legáltalánosabb az 

lehet, ha az önkormányzatban van közbiztonsággal foglalkozó bizottság vagy szakreferens – 

erről az előző fejezetben már írtunk. Ahogy arra már utaltunk, jelenleg a magyarországi 

önkormányzatok töredékében működik közbiztonsági kérdésekkel foglalkozó bizottság vagy 

szakreferens. Közbiztonsági bizottsággal az önkormányzatok 7 százaléka, szakreferenssel 

pedig 5 százalékuk rendelkezik. Összességében a magyarországi települések 2%-án találunk 

bizottságot és szakreferenst is, 6%-uk vagy egyiket, vagy másikat alkalmazza, míg 92%-uk 

egyiket sem.  
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5.2. Az önkormányzat bűnmegelőzési aktivitása a biztonságérzet, a bűnözési helyzet, és a 

bűnérzékenység szempontjából  

A következőkben az előző részben bemutatott kérdésekből alkotunk egy összetett 

mérőszámot. Ennek segítségével bemutatjuk, hogy mennyire elterjedtek a helyi 

önkormányzati kezdeményezések, kísérletek különböző közbiztonsággal, bűnelkövetéssel 

kapcsolatos problémák megelőzésére. A bűnmegelőzési aktivitást különböző szempontok 

szerint is elemezzük.  

Az önkormányzatok bűnmegelőzését közvetlenül vizsgáló kérdések közül tehát az 

alábbiakból készítettük el a bűnmegelőzési aktivitás összetett mutatóját: 

− Van-e az önkormányzatban a közbiztonság kérdésével foglalkozó szakbizottság illetve 

szakreferens? 

− Biztosít-e az önkormányzat a bűnmegelőzés érdekében (1) anyagi forrást; (2) pályázati 

lehetőséget illetve (3) koordinál-e pályázatokat: a gyermek- és ifjúkorú bűnözés 

csökkentése; a település közbiztonságának fokozása; a családon belüli erőszak 

megelőzése; az áldozattá válás megelőzése, az áldozat segítése, az áldozat kárának 

megelőzése; a bűnismétlés megelőzése érdekében? 

− Végez-e felmérést (1) az önkormányzat a bűnözés helyzetéről illetve volt-e információs 

kampány (2) a következő területeken 2003-ban vagy 2004-ben: a gyermek- és ifjúkorú 

bűnözés csökkentése; a település közbiztonságának fokozása; a családon belüli erőszak 

megelőzése? 

 
A fenti kérdésekben minden, a bűnmegelőzéssel kapcsolatban pozitívnak értékelhető 

válasz esetében 1–1 pontot jelent6 azon a mérőeszközön, amely az önkormányzatok 

bűnmegelőzésben mutatott aktivitását méri. Így egy 0–17-ig terjedő skálát kapunk, ahol a 0 

azt jelenti, hogy az adott településen egyetlen itt említett bűnmegelőzési tevékenység sincs 

jelen, míg a 17-es azt a települést jelöli, ahol – az általunk definiáltak szerint – teljes 

mértékben üzemel egyfajta bűnmegelőzési apparátus. 

A magyarországi önkormányzatok fele nem vagy csak minimális mértékben fordít 

figyelmet a bűnmegelőzésre, hiszen az általunk vizsgált bűnmegelőzési elemek egyikét sem 

jelezte az önkormányzatok egyharmada (33%), és a települések további egyötödén (20%) is 

                                                 
6 Az, hogy a bűnmegelőzés kapcsán minden tényező ugyanannyit ér, természetesen megkérdőjelezhető. 
Ugyanakkor igen nehéz még egy bűnmegelőzési szakértő számára is annak megítélése, hogy milyen súllyal 
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csak egyetlen tényező erejéig foglalkozik a testület bűnmegelőzéssel. Két- vagy háromféle 

elemet a testületek egy-egytizede alkalmaz (12% és 10%), négy-, öt vagy hatfélét 4–5%-uk. 

Hatnál több bűnmegelőzési tevékenységet csak minden tizedik magyar önkormányzat 

alkalmaz. Mindez azt is jelenti, hogy a magyarországi településeken átlagosan 2,5-féle 

bűnmegelőzési tevékenységet alkalmaz az önkormányzat.  

Az önkormányzatok bűnmegelőzési aktivitása mintegy reakcióként is felfogható: 

racionálisan ugyanis elvárható lenne, hogy a lakosság biztonságérzete7 illetve a település 

bűnözési helyzete és annak változása hatással van az önkormányzat bűnmegelőzésben 

kifejtett aktivitásával. Ezek természetesen nemcsak egyirányú kapcsolatként, hanem egyfajta 

kölcsönhatásként is felfoghatóak: nemcsak a biztonságérzet és a bűnözési helyzet lehet 

befolyással a bűnmegelőzési aktivitásra, hanem a bűnmegelőzési tevékenység eredményeként 

javulhat a biztonságérzet (illetve az a településvezetői vélemény, hogy a lakosság vajon 

mennyire érezheti magát biztonságban), és javulhatnak a bűnözési statisztikák is. Bár 

elméletileg mindkét összefüggés vizsgálható kérdés, mi most az első kérdésfeltevésre 

válaszolunk, azaz a lakosság biztonságérzete és a település bűnözési helyzetének az 

önkormányzat bűnmegelőzési aktivitással való kapcsolatát vizsgáljuk.  

Előzetes várakozásaink, miszerint pozitív összefüggéseket tapasztalunk ezekben a 

kérdésekben, csak részben teljesülnek. (T11. táblázat) A településen előforduló 

bűncselekménytípusok száma és az önkormányzat bűnmegelőzési aktivitása között 

szignifikáns kapcsolat mutatható ki: a bűncselekmény sokféleségével aktívabb önkormányzati 

bűnmegelőzési tevékenység párosul. Ugyanakkor a lakosság biztonságérzetéről alkotott 

önkormányzati vélemény – akár a településen, akár országosan értelmezve a biztonságérzetet 

– nem befolyásolja az önkormányzatok bűnmegelőzési aktivitását. 

A biztonságérzet és a bűnözési helyzet mellett az is érdekes lehet, hogy hatással van-e 

az önkormányzatok bűnmegelőzési aktivitására a bűnözési helyzet változása. Ezt az 

összefüggést vizsgálva csak gyenge összefüggést tapasztalhatunk: a bűnözési helyzet 

változását mérő négy változónk8 mindössze 5%-ban magyarázzák meg a települések 

bűnmegelőzési aktivitását. (T12. táblázat) Az egyetlen említésre méltó tényező az, hogy a 

                                                                                                                                                         
kellene figyelembe venni a rendelkezésünkre álló információkat egy olyan összetett mutatószám 
megalkotásakor, ami az önkormányzatok bűnmegelőzési aktivitását méri.  
7 Ahogy korábban már az elemzésben bemutattuk, a lakosság biztonságérzetét két szinten is vizsgáltuk: a 
települések vezetői értékelhették a lakosság biztonságérzetét országos és települési szinten is. Az értékelést 
mindkét szinten egy tízfokú skála segítségével kértük, ahol az 10-es jelenti azt, hogy a válaszadó szerint 
egyáltalán nem, a 1-es pedig azt, hogy teljes mértékben biztonságban érzi magát a lakosság. 
 
8 Nőtt vagy sem a bűnözés mértéke különböző területeken (1) a rendszerváltás óta a településen, (2) a 
rendszerváltás óta az országban, (3) 2003 óta a településen és (4) 2003 óta Magyarországon? 
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rendszerváltás óta, azaz hosszútávon hányféle bűncselekménytípus előfordulása nőtt a 

településen. Minél többféle bűncselekménytípus esetében tapasztalták a bűnözési helyzet 

rosszabbá válását a települések vezetői az elmúlt másfél évtizedben saját lakhelyükön, annál 

inkább nevezhetők aktívnak a bűnmegelőzés terén. A bűncselekménytípusok gyakoribbá 

válásának többi esete, azaz az országos szinten történt változások és a településen történt 

rövidtávú változások nem befolyásolják az önkormányzatok jelenlegi bűnmegelőzési 

aktivitását. Önmagában a bűnözési helyzet változása tehát csak kismértékben, egyetlen 

tényezőn keresztül katalizálja a települések tevékenységét a bűnmegelőzés terén. 

Elméletileg jogosan feltételezhető, hogy az önkormányzatok bűnmegelőzési aktivitására 

számottevő hatással van az is, hogy milyen mértékű bűnérzékenységgel jellemezhető a 

település vezetése. Empirikusan ezt is egy lineáris regressziós modellel teszteltük. (T13. 

táblázat) Ez alapján az látható, hogy az önkormányzatok bűnérzékenysége9 az előzőekben 

vizsgált bűnözési helyzet változásához képest valamivel erősebben hat a bűnmegelőzési 

aktivitásra: ebben a modellben ugyanis 16% a megmagyarázott hányad. A bűnérzékenység 

hatása azért is nevezhető erőteljesebbnek, mert a modellben szereplő mindhárom tényező 

szignifikánsan befolyásolja a bűnmegelőzésben mutatott aktivitást. A három tényező közül 

erősebb hatást kettő esetében tapasztalhatunk: egyfelől az, hogy a településen előforduló 

bűncselekmények közül hányról volt szó testületi ülésen, másfelől pedig az, hogy – az 

általunk felsoroltak közül – hányféle bűnelkövetési terület esetében hozott rendelkezést az 

önkormányzat vezetése, viszonylag jelentős hatással van arra, hogy egy adott településen 

milyen mértékű a bűnmegelőzésre fordított figyelem. Ezeknél valamivel gyengébben vesz 

részt a magyarázatban az, hogy hányféle bűnelkövetési terület szerepelt egyáltalán témaként a 

testületi üléseken. A modellben szereplő tényezők „erősorrendje” elméletileg is logikus, 

hiszen nyilvánvalóan erősebb hatással van a bűnmegelőzés terén kifejtett tényleges 

tevékenységre az, ha egy önkormányzati testület nemcsak tárgyal, hanem rendelkezést is hoz 

olyan bűnelkövetésre lehetséges területeken, mint pl. diszkók, kocsmák elhelyezése, 

prostitúció, etnikai diszkrimináció, alkoholfogyasztás, gyermek- és ifjúságvédelem, tilos 

parkolás, kéregetés vagy illegális árusítás. 

                                                 
9 Az önkormányzatok bűnérzékenységén azokat a korábban már vizsgált kérdéseket értjük, hogy a testületi 
üléseken mennyire vannak jelen a településen már előfordult vagy potenciálisan lehetséges bűnelkövetési formák 
témaként, illetve hogy hoztak-e rendelkezést ezekkel kapcsolatban. 
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5.3. A bűnmegelőzési aktivitást befolyásoló települési tényezők 

A bűnözéssel kapcsolatos szempontok mellett a települések különböző jellemzői is 

kisebb-nagyobb mértékben befolyásolják azt, hogy a helyi önkormányzat mennyire fordít 

figyelmet a bűnmegelőzésre. (5.3. táblázat) A legfőbb különbségek a következők: 

− Az urbanizációs hierarchia emelkedésével nagymértékben nő az önkormányzatok 

bűnérzékenységét mérő mutató értéke: a megyei jogú városokban átlagosan tízféle, a 

városokban feleennyi, ötféle, míg a községekben csak kétféle bűnmegelőzési elemet 

találunk településenként. 

− Az előzőektől nem függetlenül a településméret növekedésével nő a településeken a 

bűnmegelőzési elemek átlagos száma is: míg az 1000 fő alatti településeken átlagosan 

nem egészen kétféle, addig az 5000 főnél nagyobb településeken már átlagosan ötféle 

elemet említettek a települési vezetők.  

− Regionálisan a nyugat-dunántúli és a dél-alföldi régió jelentik a két végpontot: míg az 

előbbi régió településein átlagosan alig két területen van életben valamilyen 

bűnmegelőzéssel kapcsolatos intézkedés, addig az utóbbi régió esetében ennek kétszerese, 

közel négyféle bűnmegelőzési elemet találunk településenként. 

− A közigazgatási státusz indikátorai közül leginkább a kistérségi központi jelleg növeli a 

bűnmegelőzési aktivitás valószínűségét, míg az agglomerációba tarozásra csak kis 

mértékben igaz ugyanez. Az, hogy a településen van-e „saját” jegyző, nem befolyásolja az 

önkormányzat bűnmegelőzési aktivitását.  

− A társadalmi feszültségek és azok térbeli megnyilvánulásai, a szegregáció szinte minden 

fajtája növeli annak valószínűségét, hogy az önkormányzat nagyobb figyelmet fordít a 

bűnmegelőzésre. Leginkább azokon a településeken magas a bűnmegelőzési mutató, 

amelyeken a pártpolitika valamint a bűnözés miatt vannak feszültségek a társadalom 

különböző csoportjai között, valamint ahol a gazdagok és a bűnözők szegregációja 

tapasztalható. 

− A szociodemográfiai és gazdasági jellemzők közül az idős lakosok aránya esetében 

látható a leginkább egyértelmű összefüggés: a 60 év feletti lakosok arányának növekedése 

ugyanis csökkenti az önkormányzatok bűnmegelőzési aktivitását. A többi tényező hatása 

gyenge, legfeljebb egy-egy kategóriában tapasztalhatunk kiugró értéket. Így például, ahol 

magas a személygépkocsik aránya, ott magasabb, ahol pedig alacsony a rendszeres 

szociális segélyben részesülők aránya, ott alacsonyabb az önkormányzat bűnmegelőzési 

aktivitását mérő mutató értéke. 
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5.3. táblázat 
A településen alkalmazott bűnmegelőzési elemek átlagos száma  

a település néhány jellemzője szerint 

 Átlag N 
Összesen 2,45 1349 

A település jogállása 
megyei jogú város 9,7 11 
város 4,7 82 
község 2,2 1256 

Településnagyság 
- 1000 lakos 1,82 836 
1-2000 lakos 2,83 255 
2-5000 lakos 3,53 163 
5000 lakos  5,09 95 

Régió 
Közép-Magyarország  2,77 80 
Közép-Dunántúl 2,39 174 
Nyugat-Dunántúl 1,87 279 
Dél-Dunántúl 2,35 282 
Észak-Magyarország 2,26 259 
Észak-Alföld 2,95 167 
Dél-Alföld 3,72 109 

Agglomerációhoz tartozik 
igen 2,91 266 

Kistérségi központ 
igen 5,30 95 

Van jegyző helyben 
igen 2,74 1025 

Társadalmi feszültség x  
Pártpolitika miatt 3,57 280 
Gazdag-szegény között 3,21 286 
Új lakos- régi lakos között 2,56 269 
Roma – nem roma között 3,11 354 
Bűnözés miatt 3,49 280 
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Szegregáció x x 

Vallási alapon 2,87 139 
Gazdagok 3,94 139 
Szegények 2,95 432 
Újonnan jöttek 2,67 271 
Romák 3,16 414 
Bűnözők 3,85 90 

Idősek (60 év felettiek) aránya (kvintilis) 
1 2,78 260 
2 2,86 284 
3 2,93 273 
4 1,96 269 
5 1,69 263 

Odavándorlás aránya (kvintilis) 
1 1,84 253 
2 3,07 260 
3 2,89 277 
4 2,53 293 
5 1,89 266 

Vándorlási különbözet aránya (kvintilis) 
1 1,90 260 
2 2,83 272 
3 2,80 267 
4 2,67 287 
5 2,03 264 

Egy háztartásra jutó villamosáram fogyasztás aránya (kvintilis) 
1 2,69 259 
2 2,35 260 
3 2,18 284 
4 2,58 269 
5 2,47 277 

Személygépkocsik aránya (kvintilis) 
1 2,21 248 
2 2,39 282 
3 2,12 278 
4 2,44 267 
5 3,06 273 

Rendszeres szociális segélyben részesülők aránya (kvintilis) 
1 1,82 272 
2 2,79 277 
3 2,70 280 
4 2,46 267 
5 2,46 254 

Épült-e lakás az elmúlt évben 
igen 2,90 833 

x  = A vallási felekezetek közötti feszültségek elterjedtsége az alacsony esetszám miatt nem 
elemezhet 

 x x = Az áldozatok szegregációjának elterjedtsége az alacsony esetszám miatt nem elemezhető.  
 

Végül tekintsük át egy átfogó modell segítségével azt, hogy milyen hatások 

befolyásolják az önkormányzatokat bűnmegelőzési tevékenységük létrehozásakor, 

kiszélesítésekor. Most is a bűnmegelőzési aktivitás mértékét összesítő változót vizsgáljuk meg 

a különböző bűnözéssel kapcsolatos tényezők valamint a település adottságai és 

szociodemográfiai illetve gazdasági jellemzői bevonásával. (T14. táblázat) A magyarázatban 
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kevés tényező vesz részt, ehhez képest viszont magasnak nevezhető az, hogy ez a modell 

23%-ban magyarázza meg a bűnmegelőzési aktivitást. Az önkormányzat tevékenységét az 

alábbiak befolyásolják a bűnmegelőzés terén: 

− Legerősebb a bűnérzékenység egyik mutatójának a hatása: minél több, bűnmegelőzésben 

is szerepet játszó, de többségében alapvetően más feladatot ellátó szervezettel, személlyel, 

intézménnyel lépett kapcsolatba a közbiztonság ügyében az önkormányzat, annál aktívabb 

a bűnmegelőzés konkrét feladatai alapján; 

− A bűnérzékenység másik mérőszáma kissé gyengébben hat, de még ez is szignifikáns 

erősségű hatás: a bűnmegelőzési aktivitás azáltal is fokozódik, ha minél többféle, a 

településen megtörtént bűncselekménytípusról tárgyalt az önkormányzati 

képviselőtestület; 

− A megyei jogú városokban erőteljesebb az önkormányzat bűnmegelőzési aktivitása; 

− Amennyiben aktív a lakosság illetve a helyi civil szféra, az érdemben növelheti az 

önkormányzat aktivitását is; 

− A településen jelenlévő társadalmi feszültségek típusainak száma kismértékben növeli az 

önkormányzat bűnmegelőzési aktivitását.  
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6. Lakóhelyi szegregáció (Bernát Anikó) 

A társadalmi feszültségek, bizonyos csoportok közötti ellentétek vagy a többségi 

társadalom és valamilyen kisebbségi csoport között meglévő feszültségek veszélyeztethetik a 

közbiztonságot. Ezek a feszültségek gyakran térbeli elkülönüléssel, azaz lakóhelyi 

szegregációval is párosulhatnak a települések szintjén. A következőkben bemutatjuk, hogy a 

lakóhelyi szegregáció és a különböző társadalmi csoportok közti feszültségek mennyire 

jellemzőek a magyarországi településekre. Ezekben a kérdésekben az elmúlt egy évben történt 

változásokat is nyomon követhetjük, mivel a 2003-as kutatásban is szerepeltek ezek a 

kérdések.10 

A lakóhelyi szegregáció legjellemzőbb formája 2003-ban és 2004-ben is ugyanaz: a 

romák és a szegények élnek a legtöbb településen elkülönülten más lakossági csoportoktól. 

Idén minden harmadik önkormányzat (32–33 százalék) jelezte, hogy van a településen olyan 

rész, ahol kiugróan magas arányban élnek romák illetve szegényebbek; tavaly ezen 

települések aránya kissé alacsonyabb volt. A települések ötödén (21 százalék) különülnek el 

az újonnan beköltözők (illetve azok egy csoportja); ezen települések aránya tavaly kissé 

alacsonyabb (15 százalék) volt. A gazdagabbak és az azonos vallásúak szegregációja pedig 

minden tizedik településen (11–11 százalék) létezik; a 2003-as kutatásban éppen ugyanilyen 

mértékben regisztráltuk ezt a fajta elkülönülést. A bűnözők és az áldozatok szegregációja még 

az előbbieknél is ritkább (7% és 3%). 

A szegregáció egyes típusainak előfordulásának gyakoriságát a települések számos 

jellemzője befolyásolja. (T15. táblázat) A több szegregációs típust is érintő főbb trendek a 

következők: 

− A vallási alapú szegregáció kivételével a településnagyság növekedésével nő, az idősek 

arányának növekedésével pedig csökken a lakóhelyi elkülönülés minden típusának 

előfordulása; 

− A kistérségi központok települései között az átlagosnál kétszer-háromszor nagyobb az 

egyes szegregációs típusok előfordulása (a vallási alapú és új beköltözőket érintő 

szegregáció kivételével). 

 

                                                 
10 Annyi különbség van a 2003-as és a 2004-es kutatás között a lakóhelyi szegregáció kérdésében, hogy tavaly 
nem kérdeztük meg az önkormányzatokat a bűnözök és az áldozatok lakóhelyi elkülönüléséről. A társadalmi 
feszültségek kérdésében a 2003-as kutatásban nem szerepelt a bűnözés miatti feszültségek vizsgálata, azaz erre 
vonatkozóan is csak 2004-es adatokat közlünk. 
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Ami a speciális összefüggéseket illeti: 

− A gazdagok és az új beköltözők elkülönülését jelző települések a nagyvárosi 

agglomerációkban az átlagosnál legalább kétszer gyakrabban fordulnak elő; 

−  Közép-Magyarországon találjuk a legnagyobb arányban azokat a településeket, 

amelyeken a különböző felekezetekhez tartozók, a gazdagok és az új lakosok elkülönülten 

élnek – ráadásul ez utóbbi két típus esetében ebben a régióban legalább kétszer annyi 

település jelzett szegregációt, mint bármelyik másik magyarországi régióban; 

− A szegények és a romák szegregációja Észak-Magyarország és Észak-Alföld 

településeinek (közel) felét érinti: e két régióban tízből négy-öt településen élnek 

elkülönülten a szegényebb lakosok és tízből öt településen szegregálódtak a romák – a 

legritkábban pedig a közép- és nyugat-dunántúli régióban fordulnak elő ilyen típusú 

lakóhelyi kirekesztődések. A szegények és a romák szegregációja az általunk használt 

gazdasági mutatók szerint is valóban a rosszabb anyagi-vagyoni helyzetű településeken 

jellemzőbb (alacsonyabb villamosenergia-fogyasztás és személygépkocsi-arány, 

magasabb arányú rendszeresen segélyezett lakosság). 

− Az előzőekkel részben összecseng az, hogy a bűnözők szegregációja leggyakoribb Észak-

Magyarországon, legritkább pedig a Nyugat-Dunántúlon, illetve hogy a bűnözők 

szegregációja a szegényebb településeken jellemzőbb (szegénységen itt is az előbb 

említett tényezőket és azok fenti trendjét értjük). 

− Az új beköltözők szegregációját jelző települések mind a vándorlási mutatók, mind pedig 

a gazdasági indikátorok alapján kiemelendőek. Egyfelől ugyanis az odavándorlók 

valamint a vándorlási különbözet arányának növekedésével emelkedik az új lakosok 

elkülönüléséről beszámoló önkormányzatok aránya. Másfelől pedig a jobb módú 

lakosságra utaló magasabb villamosenergia-felhasználású és magasabb személygépkocsi-

arányt felmutató települések között egyre magasabb azok aránya, ahol az új beköltözők 

elkülönülten élnek, és a rendszeres szociális segélyben részesülők arányának 

csökkenésével is emelkedik ezen települések aránya. Az sem meglepő, hogy az átlagosnál 

nagyobb arányban vannak az új beköltözők szegregációját jelentő települések között 

olyanok, ahol épült új lakás az előző évben. 

A szegregáció egyes típusai – egyetlen páros korrelációtól eltekintve – mind erősen és 

pozitívan összefüggnek egymással, azaz a szegregáció egyes típusai „vonzzák” egymást. (6.1. 

táblázat) A legerősebb kapcsolat olyan – teoretikusan is összeillő – szegregációs típusok 

között van, amelyek egy társadalmi jelenség két oldalát jeleníti meg: a szegények és 

gazdagok, valamint az áldozatok és bűnözők szegregációja közti kapcsolatok igen erősek 
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(0,357 és 0,402). A romák szegregációjával hasonló valószínűséggel jár együtt két másik 

társadalmi csoport lakóhelyi elkülönülése: a szegényeké (0,497) és a bűnözőké (0,367). Ezek 

mellett a szegények és a bűnözők, a szegények és vallási felekezetek valamint a gazdagok és 

az új beköltözők szegregációjának együttjárása figyelemre méltó erősségű (0,244; 0,221; 

0,280). 

 

6.1. táblázat 
A szegregáció egyes típusainak kapcsolata (a válaszadó települések körében, korreláció)* 

 vallási 
alapon gazdagok szegények új 

lakosok romák bűnözők áldozatok 

vallási alapon *** 0,140 0,221 0,119 0,86 – 0,57 

gazdagok  *** 0,357 0,280 0,156 0,103 0,163 

szegények   *** 0,199 0,497 0,244 0,162 

új beköltözők    *** 0,108 0,068 0,164 

romák     *** 0,367 0,158 

bűnözők      *** 0,402 

áldozatok       *** 

*A szignifikáns összefüggéseket adjuk meg (p<0,05) 

 

Az egyes szegregációs típusok gyakori együttjárását az is alátámasztja, hogy – ha az egy 

típusok előfordulását településenként összegezzük – a magyarországi települések közel felén 

(46 százalék) egyetlen általunk felsorolt szegregációs fajta sem fordul elő, egyharmadukon 

viszont többféle is jelen van. Egyféle csoport elkülönülését ugyanis az önkormányzatok 

egyötöde (20 százalék) jelezte, kétfélét csak kissé alacsonyabb arányban, egyhatoduk (18 

százalék) említett, háromfélét pedig egytizedük (10 százalék). Négy vagy több fajta 

szegregáció a települések 6 százalékán fordul elő. Mindez azt jelenti, hogy településenként 

átlagosan egyféle (1,1) szegregációs típus fordul elő. 

Az általunk vizsgált társadalmi csoportok szegregációjának előfordulását és (minél) 

többféle típus együttes jelenlétét számos települési szinten értelmezhető tényező befolyásolja 

(T16. táblázat) A szegregáció mértékére szignifikáns hatást gyakoroló jellemzőket egy 

alapmodellel és egy azt kiegészítő modellel, két lépcsőben vizsgáltuk. A kiegészítő modellben 

szereplő, alapvetően a bűnözési helyzettel és a bűnmegelőzéssel kapcsolatos tényezők hatása 

összességében nem javít az alapmodell magyarázóerején, azaz a szegregáció mértékét 

befolyásoló tényezők a település más jellemzőiben keresendők. Ezek a jellemzők az alábbiak: 
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− Legerősebben a helyi társadalmi feszültségek vannak hatással a szegregáció mértékére; 

− A település mérete nem determinisztikusan, de mégis alapvetően befolyásolja a 

szegregáció mértékét: a nagyobb településeken (egyre erősödő mértékű) szegregációval 

találkozhatunk; 

− A civil társadalom aktivitása kismértékben erősíti a szegregáció jelenlétét vagy annak 

többfélévé válását; 

− Az idős lakosok arányának csökkenésével növekszik a szegregáció lehetősége illetve 

mértéke; 

− Általában a szegregáció mértéke is összefügg a szegénységgel, nemcsak a szegények 

szegregációja (bár az összes szegregációs típust összegző mutatónak a szegénységgel való 

összefüggésében nyilván a szegények szegregációja erőteljesen közreműködik). A 

szegénység itt a rendszeres szociális segélyben részesített lakosok arányát jelenti: ennek az 

aránynak a növekedésével erősödik a szegregáció lehetősége vagy foka; 

− A kiegészítő modell biztonságérzettel kapcsolatos változói nem javították az alapmodell 

magyarázóerejét, azaz nem a település közérzeti mutatói határozzák meg azt, hogy 

bizonyos csoportok szegregálódnak-e a településen. Csak a településen előfordult 

bűncselekménytípusok száma hat érdemben a szegregációra: minél többféle 

bűncselekmény történt a településen, annál inkább létező jelenség – akár egyre többféle 

formában – bizonyos társadalmi csoportok lakóhelyi elkülönülése. A kiegészítő modell 

„kriminalisztikai” mutatóinak másik hatása, hogy gyengítik – de nem semlegesítik – a 

településméret hatását. 
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7. Társadalmi feszültségek (Bernát Anikó) 

A szegregáció – mint már említettük – társadalmi feszültségek eredője vagy 

következménye is lehet, akár közvetve, akár közvetlenül. Éppen ezért ugyanazokat a 

csoportokat vizsgáltuk a társadalmi feszültségek kapcsán, mint a szegregációs kérdésekben. A 

legnagyobb arányban a romák és nem romák közti feszültségeket jelölték meg a válaszadó 

települések: az önkormányzatok 27 százaléka számolt be ilyenről. A többi típusú feszültség 

nagyjából ugyanolyan sűrűn fordul elő: a gazdagok és a szegények, a különböző politikai 

pártállásúak, az újonnan beköltözők és a régi lakosok közötti valamint a bűnözés miatt 

kialakuló feszültségek a települések egyötödén (21–22 százalék) érzékelhetőek. A vallás 

azonban csak elenyésző mértékben okoz konfliktusokat: az önkormányzatoknak csupán 3 

százaléka szerint vannak a településükön feszültségek a különböző vallási felekezetű lakosok 

között. A tavalyi vizsgáltban az ideiekhez nagyon hasonló eredményeket kaptunk. Az 

egyetlen értékelhető különbség az új és régi lakosok közti feszültségekről beszámoló 

települések arányának 6 százalékpontos emelkedésében van.  

A következőkben arra keressük a választ, hogy a település mely jellemzői és milyen 

hatással vannak a különböző feszültségtípusokra.11 (T17. táblázat) Ebből az alábbi 

következtetéseket vonhatjuk le: 

− A regionális különbségek az egyes feszültségtípusokon belül igen hasonlóak: minden 

egyes általunk megadott lehetséges társadalmi feszültség legritkábban a dunántúli 

régiókban (főként a nyugat-dunántúliban) fordul elő, míg az egyes feszültségforrásokat 

leggyakrabban az észak-magyarországi, az észak-alföldi és a közép-magyarországi 

régiókból említették; 

− A bűnözés valamint a roma és nem roma lakosságon belüli viszony leginkább az észak-

magyarországi települések vezetői szerint okoz(hat) konfliktusokat a településeken.  

− Az új és régi lakosok közti feszültségeket leggyakrabban – az efféle szegregációt 

legnagyobb arányban említő – közép-magyarországi régióban jelölték meg a települések 

vezetői, és szintén ebben a régióban valamint az Észak-Alföldön okoznak a legtöbb 

településnek gondot a különböző politikai pártállású lakosok közti feszültségek.  

                                                 
11 Itt a Megrendelő kérése ellenére sem lehet a település jogállása szerinti összefüggéseket bemutatni, mivel a 
megyei jogú városok alacsony száma (N=11) már ennyi cella esetén sem teszi lehetővé a jelenségek közti 
vizsgálatot ilyen típusú kereszttáblák esetén. 
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− Az Észak-Alföldön van a legtöbb olyan település is, ahol a vagyoni helyzet potenciális 

konfliktusforrás, hiszen ebben a régióban a legmagasabb az országban a gazdagok és 

szegények közti feszültségeket érzékelő önkormányzatok aránya.  

− A településméret növekedésével emelkedik az adott feszültségforrást említő települések 

aránya. A bűnözés által generált konfliktusok és az új és régi lakosok közti feszültségek 

térnek el kissé ettől a trendtől: ezek kapcsán a legnagyobb települések között valamivel 

alacsonyabb arányban jelentkeznek ezek a problémák, mint a közepes nagyságú 

településeken. 

− A kistérségi központokban – az új és régi lakosok közti feszültségek kivételével – 

mindenesetben az átlagosnál nagyobb arányban találjuk meg az egyes feszültségtípusokat; 

− Az idős lakosok arányának növekedése – ismét az új és régi lakosok közti feszültségek 

kivételével – a mindegyik feszültségtípus kialakulásának esélyét csökkenti, ám ez a trend 

visszafordul a „legidősebb” települések esetében; 

− A személygépkocsik arányában megnyilvánuló lakossági gazdasági potenciál csökkenése 

és a rendszeres szociális segélyben részesülők magas aránya a gazdag-szegény, a roma-

nem roma és a bűnözés miatt kialakult feszültségeket valószínűsítik 

− A politikai természetű feszültségek elterjedtebbek a jobbmódúak, pontosabban a több 

autóval rendelkezők által lakott településeken, és ott, ahol a segélyezettek aránya közepes. 

Ahogy a szegregáció esetében, a társadalmi feszültségek egyes típusai is erős és pozitív 

összefüggéseket mutatnak egymással, tehát a társadalmi feszültségek együttes jelenléte is 

gyakori a magyarországi településeken. (7.1. táblázat) A legerősebb együttjárás (0,481) a 

társadalmi feszültségek között az önkormányzati vezetők válaszai szerint a romák és nem 

romák valamint a bűnözés miatt kialakult feszültségek között van. Hogy ebben az 

összefüggésben milyen mértékben érhető tetten a válaszadók előítélete és milyen mértékű a 

„valódi” együttjárás, az adataink alapján nem megválaszolható. Erőteljes kapcsolatot még a 

bűnözés miatt és a gazdagok-szegények közti, az eltérő politikai nézeteket vallók és a 

gazdagok-szegények közti, valamint az új és régi lakosok illetve a gazdagok-szegények közti 

feszültségek esetében tapasztaltunk (0,306; 0,368; 0,299). 
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7.1. táblázat 
A társadalmi feszültségek egyes típusainak kapcsolata  

(a válaszadó települések körében, korreláció)* 

 

különböző 
vallási 

felekezetű
ek között 

különböző 
politikai 

pártállású
ak között 

gazdagok 
és 

szegények 
között 

az új és 
régi 

lakosok 
között 

a romák 
és a nem 
romák 
között 

a bűnözés 
miatt 

különböző vallási 
felekezetűek között *** 0,208 0,191 0,184 0,148 0,138 

különböző politikai 
pártállásúak között  *** 0,386 0,215 0,173 0,151 

a gazdagok és a 
szegények között   *** 0,299 0,282 0,306 

az új és régi lakosok 
között    *** 0,225 0,250 

a romák és a nem 
romák között     *** 0,481 

a bűnözés miatt      *** 

*A szignifikáns összefüggéseket adjuk meg (p<0,05) 

 

A társadalmi feszültségek egyes típusai esetében is létrehozható az a korábbiakban már 

alkalmazott mutatószám, amelyből kiderül, hogy az egyes településeken hányféle 

feszültségtípus van jelen. Ahogy a lakóhelyi szegregáció esetében, úgy itt is közel minden 

második település (47 százalék) mentes az általunk vizsgált társadalmi konfliktusoktól. 

Egyötödük esetében (20 százalék), egyféle, egyhatoduk (17 százalék) esetében kétféle, 8 

százalékuknál pedig háromféle feszültségtípus érzékelhető. Háromnál többféle 

feszültségforrás a települések 8 százalékánál fordul elő. Településenként átlagosan 1,1-féle 

feszültségtípus jelentkezik. 

A társadalmi feszültségekre ható települési és bűnözéssel vagy bűnmegelőzéssel 

kapcsolatos tényezők hatását is ezzel az összevont mutatószámmal vizsgáltuk, a szegregációs 

modellekhez hasonlóan két lépcsőben: egy alap- és egy kiegészítő modell segítségével. A két 

modellben alkalmazott változók összetétele is megegyezik a szegregációs modellnél 

használtakkal. A szegregációs vizsgálattal szemben a kiegészítő modell a társadalmi 

feszültségek esetében némi javulást hozott a magyarázóerőben az alapmodellhez képest. (T18. 

táblázat) 
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Az alapmodell 22%-ot magyaráz meg a társadalmi feszültségek mértékéből. E modell 

alapján a társadalmi feszültségeket befolyásoló tényezők az alábbiak: 

− A feszültségtípusok elterjedtségét, mértékét legerősebben a településen kialakult 

szegregációs típusok sokfélesége határozza meg. Ahogy az előző fejezetben bemutattuk, a 

szegregációt pedig legjobban épp a helyi társadalmi feszültségekkel magyarázhatjuk. (A 

szegregáció és társadalmi feszültségek kölcsönhatására ennek a fejezetnek a végén még 

kitérünk.) 

− A második legerősebb hatás a civil társadalom hangjának erőssége: minél többféle 

lakossági kezdeményezésre van példa egy településen, annál inkább tapasztalhatunk 

társadalmi feszültségeket is. Ebben a modellben a két tényező közti kapcsolatnak csak ezt 

az irányát látjuk, de meg kell jegyezni, hogy a feszültségek és a civil társadalom aktivitása 

közti összefüggés nem egyirányú, inkább kölcsönhatásról beszélhetünk, amit a 0,253-as 

korrelációs együttható is jelez (szignifikancia szint: 0,000) 

− A település mérete kismértékben hatással van arra, hogy a településen kialakulnak-e és ha 

igen, hányféle formában kerülnek felszínre társadalmi feszültségek. Erre leginkább a 

közepes méretű településeken van példa, de ez az összefüggés nem túl erős. 

− Azokon a településeken, amelyek nem tartoznak agglomerációhoz, inkább jellemzőek a 

különböző csoportok közti feszültségek, mint azokon a településeken, amelyek 

valamelyik nagyváros vonzáskörzetébe sorolhatók. 

− A település lakosságának gazdasági helyzetét jelző villamosenergia-fogyasztás és 

személygépkocsi-arány kismértékben negatív hatást fejt ki a társadalmi feszültségek 

alakulására, azaz a valamelyest szegényebb településeken van erre példa.  

 

A kiegészítő modellbe az előzőek mellett bevontuk még a bűnözési helyzettel és 

bűnmegelőzéssel kapcsolatos változóinkat is, amely kissé megnövelte a magyarázóerőt (26%-

ra). Ebben a modellben a következő hatásokat érdemes kiemelni: 

− Két bűnözési helyzettel kapcsolatos változó hatása szignifikáns erősségű a társadalmi 

feszültségek alakulására: ahol sokféle bűncselekmény történt, ott társadalmi feszültségek 

is jelen vannak (és egyre többféle formát öltenek). Ugyanez igaz azokra a településekre, 

ahol a rendszerváltás óta a bűncselekmények számának növekedését tapasztalták a 

vezetők; 

− A kiegészítő modellben a településméret valamint a lakosság gazdasági helyzetét mutató 

villamosenergia-fogyasztás hatása eltűnt, a lakossági civil kezdeményezések és a 

szegregáció hatása pedig csökkent, de még mindig szignifikáns mértékű; 
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− A lakossági gazdasági helyzet másik indikátora, a személygépkocsik aránya valamivel 

erősebb hatást gyakorol a társadalmi feszültségekre, mint az alapmodellben. 

 
Ahogy már utaltunk rá, a szegregáció magyarázatában a legerősebb hatású tényező a 

településen kialakult társadalmi feszültségek voltak, míg a feszültségeket minden tényező 

közül a szegregáció magyarázta. Nemcsak ez az eredmény, hanem az emögött álló, 

racionálisan belátható elméleti feltevés is arra ösztönöz, hogy vizsgáljuk meg a szegregáció és 

a társadalmi feszültségek kapcsolatát.  

A két jelenség összesített mutatóját vizsgálva azt találjuk, hogy a településeken 

előforduló lakóhelyi szegregáció és annak sokfélesége valamint a társadalmi feszültségek 

típusainak száma nagyon erős összefüggést mutat. Ahogy várható volt, a szegregáció és a 

társadalmi feszültség igen gyakran jár együtt és az egyik jelenség burjánzása, többfélévé 

válása a másiknál is hasonló folyamatokat eredményezhet (Pearson-féle korrelációs 

együttható: 0,409, szignifikancia: p<0,000). 

Ennél részletesebben is érdemes megnézni, hogy mely feszültségtípusok és mely 

szegregációtípusok járnak együtt. Természetesen több típus együttjárása szinte „kötelező”, 

hiszen azonos csoportok érintettek benne, csak egy társadalmi probléma két szakaszáról, a 

feszültségekről illetve annak manifesztálódásáról, a lakóhelyi elkülönülésről van szó. 

A 7.2. táblázat szerint, ahol a szegények, a romák és a bűnözők szegregáltan élnek, ott 

mindenfajta társadalmi feszültség előfordul, míg a gazdagok és az áldozatok lakóhelyi 

elkülönülése is csak egy-egy feszültségtípust nem hoz magával. Ahol a társadalmi feszültség 

létrejöttében szerepet játszó csoport és a szegregálódó csoport ugyanaz (vagy annak 

komplementere, mint pl. a szegények és gazdagok vagy a bűnözők és áldozatok), ott általában 

erős pozitív összefüggést tapasztalhatunk a feszültség és szegregáció között. Ezek közül is 

legerősebb a romák és nem romák közti feszültség és a romák szegregálódásának kapcsolata 

(0,528), amit a bűnözés miatt kialakult feszültségek és a bűnözők szegregálódása közti 

kapcsolat követ (0,398). Érdekes azonban, hogy az áldozatok lakóhelyi elkülönülése 

viszonylag gyengén függ össze a bűnözés miatti társadalmi feszültségekkel (0,171). Bár ritka 

jelenségekről van szó, azért mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a vallási felekezetek 

közti feszültségek nem okoznak vallási csoportok esetében szegregációt, és a vallási alapú 

szegregáció sem generál felekezetek közti ellentéteket. A gazdagok és szegények közti 

ellentétek és a gazdagok szegregálódása közti kapcsolat pozitív és szignifikáns, de nem túl 

erős (0,184), míg a szegények szegregálódása kapcsán kissé magasabb az együttható értéke 
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(0,213). Ezzel közel azonos erősségű kapcsolatot találtunk a régi és új lakosok közti ellentétek 

valamint az új lakosok szegregálódása között (0,252). 

A nem egy tőről fakadó feszültségek és szegregációtípusok közti kapcsolatok közül a 

leginkább figyelemre méltó a bűnözés és a romák kapcsolata. Egyfelől a bűnözés miatti 

feszültségek erőteljesek ott, ahol a romák elkülönülten élnek, ami úgy is tekinthető, hogy a 

romák szegregációja sok helyen vezet bűnözéssel kapcsolatos társadalmi feszültségekhez 

(0,342). Másfelől ahol a lakosságon belül ellentétek feszülnek a romák és nem romák között, 

ott – az önkormányzat vezetői szerint – a bűnözők a többségi társadalomtól elkülönülten 

élnek; avagy: a bűnözők szegregációja romák és nem romák közti konfliktusokat eredményez. 

A bűnözés miatt kialakult feszültségek és a szegények szegregációja közti kapcsolat is 

számottevő (0,266). 

7.2. táblázat 
A társadalmi feszültségek és a szegregáció különböző típusainak kapcsolata  

(a válaszadó települések körében, korreláció)* 

A szegregáció típusai 
 vallási 

alapon 
gazdag

ok 
szegény

ek 
új 

lakosok romák bűnöző
k 

áldozat
ok 

különböző vallási 
felekezetűek között   0,081  0,068 0,084 0,058 

különböző politikai 
pártállásúak között  0,202 0,136 0,80 0,093 0,117  

a gazdagok és a 
szegények között 0,083 0,184 0,213  0,136 0,119 0,078 

az új és régi lakosok 
között 0,070 0,149 0,125 0,252 0,068 0,133 0,074 

a romák és a nem 
romák között  0,114 0,320  0,528 0,361 0,126 

a 
tá

rs
ad

al
m

i f
es

zü
lts

ég
 tí

pu
sa

i 

a bűnözés miatt  0,096 0,266 0,066 0,342 0,398 0,171 
*Csak a szignifikáns összefüggéseket adjuk meg (p<0,05) 
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1. sz. Melléklet: A kutatás kérdőíve 

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony! 
 
Az Igazságügyi Minisztérium felkérésére a TÁRKI vizsgálatot végez Magyarország 
összes önkormányzata körében. Ennek során kérdőívvel keressük meg a települések 
polgármestereit/jegyzőit, illetve az általuk kijelölt szakembereket. Mivel a kutatás során a 
kitöltő személyes adatait nem ismerjük meg, így semmilyen módon nem sértjük a kitöltő 
személyiségi jogait.  
Köszönjük, hogy időt áldozva segít kutatásunkban. Kérjük, hogy a kérdőívet a mellékelt 
válaszborítékban két héten belül (de legkésőbb október végéig) küldje vissza a 
következő címre: 
 

TÁRKI 
1518 Budapest 

Pf. 71. 
Budapest, 2004. szeptember 
 

Köszönettel:     Dr. Sik Endre, a kutatás vezetője 
       sik@tarki.hu 

 

 
1. A település neve (Budapesten a kerület száma):   ............................................................. 
 
2. Melyik megye? .......................................................... 
 
3. Milyennek értékeli Ön … 

           Nagyon rossz           Nagyon jó 
 … a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

… az önkormányzat jelenlegi gazdasági 
helyzetét? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

 
4. Véleménye szerint hogyan fog változni 2004-ben … 

                   Sokkal rosszabb lesz       Sokkal jobb lesz 
… a magyar gazdaság helyzete? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

… az önkormányzat gazdasági helyzete? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 
 
 
5. Véleménye szerint mennyire érzik ma az emberek biztonságban magukat … 

                          Teljes mértékben        Egyáltalán nem 
… a mai Magyarországon? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

… a településen? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6. Melyik bűnelkövetési mód fordult elő, és melyik a legnagyobb gond a településen? (Legfeljebb 5 
módot jelöljön X-szel a táblázat üres oszlopában!) 
Szerepeltek-e a felsorolt bűncselekmény-típusok az önkormányzati képviselő-testület ülésén, s ha 
igen, mikor? 

 
 
A bűncselekmény 
típusa 

Előfordult-e 
a településen
2004-ben? 

Legnagyobb 

gond 
a településen

(max. 5) 

Szerepelt-e 
a testületi ülés 

témái közt? 

HA IGEN: 
mikor? 

 
Emberölés  

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 

Családon belüli 
erőszak 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 

Közterületen 
elkövetett erőszakos 
bűncselekmények 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 

 
Rablás 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 

 
Közterület rongálása 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 

 
Gépjárműlopás 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 

 
Zsebtolvajlás 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 

Lakásbetörés, 
besurranásos lopás 

1 – igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1 – igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 

 
Mezei lopás 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 

Ingatlannal kapcsolatos
bűncselekmények, 
pl. csalás, lakásmaffia 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 

 
Uzsoraügyletek 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 

Súlyos közlekedés 
bűncselekmények 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja

 1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  2004-ben 
2  –  tavaly, 2003-ban
3  –  mindkét évben 
9  –  nem tudja 
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7. Volt-e téma képviselő-testületi ülésen a közbiztonság általában? 
 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

1  –  igen, 2004-ben 
2  –  igen, tavaly, 2003-ban 
3  –  igen, mindkét évben (2003-ban és 2004-ben is)  
4  –  ebben a két évben egyszer sem 
9  –  nem tudja 

 
 
8. Van-e az önkormányzatban a közbiztonság kérdéseivel foglalkozó bizottság, illetve szakreferens? 

HA VAN: milyen bizottság/szakreferens látja el ezt a feladatot? 
 

 Van-e a településen  
a közbiztonság kérdésével 

foglalkozó … 

HA VAN: 
Milyen bizottság/szakreferens 

látja el ezt a feladatot? 
 
… bizottság? 1  –  van 

2  –  nincs 
1 – rendészeti 
2 – közbiztonsági 
3 – bűnmegelőzési 

 
… szakreferens? 1  –  van 

2  –  nincs 
1 – rendészeti 
2 – közbiztonsági 
3 – bűnmegelőzési 

 
 
9. Véleménye szerint nőtt, csökkent vagy stagnált a rendszerváltás óta az alábbi 
bűncselekménytípusok száma? És 2003 óta? 

 
 A rendszerváltás óta 2003 óta 

 A településen Magyarországon A településen Magyarországon 

 
Gépjárműlopás  

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

Közterület 
rongálása 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

 
Lakásbetörés 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

Erőszakos 
bűncselekmények  

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 

1  –  nőtt 
2  –  csökkent 
3  –  nem 
változott 
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Magyarországon a bűnmegelőzés nem kötelező önkormányzati feladat. Következő 
kérdéseinkkel azt szeretnénk megtudni, hogy vannak-e  helyi kezdeményezések, 
kísérletek a következő problémák megoldására. 

 

 
10. Van-e a településen a felsorolásban szereplő személy / szerv / intézmény?  

Tárgyalt-e velük az önkormányzat 2004-ben a közbiztonság ügyében, s ha igen, hányszor? 
 Van-e 

a településen … 

HA VAN: 
tárgyalt-e vele 

az önkormányzat? 

HA IGEN: 
hányszor? 

… rendőrség (helyben lakó 
körzeti megbízott, 
helyi rendőrőrs stb.)? 

1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..… alkalommal 

… polgárőrség? 1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
….. alkalommal 

… bűnmegelőzéssel foglalkozó 
civil szervezet? 

1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..… alkalommal 

… helyben élő pap?  1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..… alkalommal 

… közterület-felügyelet? 1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..… alkalommal 

… parkőr, halőr, mezőőr, erdőőr? 1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
.....  alkalommal 

… SZEM (Szomszédok 
Egymásért Mozgalom)? 

1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..... alkalommal 

… helyben lakó orvos? 1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..... alkalommal 

… védőnő? 1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..... alkalommal 

… helyben lakó pedagógus? 1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..... alkalommal 

… helyben lakó óvónő? 1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..... alkalommal 

… gyerekvédelmi, gyermekjóléti 
szolgálat? 

1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..... alkalommal 

… családsegítő szolgálat? 1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..... alkalommal 

… pártfogó felügyelői szolgálat? 1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..... alkalommal 

… telefonos segélyszolgálat? 1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..... alkalommal 

… helyi média? 1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..... alkalommal 

… őrző-védő cég, 
magánnyomozó? 

1  –  van  
2  –  nincs 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja  

 
..... alkalommal 
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11. Mit tesz az önkormányzat a bűnmegelőzés érdekében? 

 a) Biztosít-e anyagi forrást 2004-ben, s ha igen, kb. mennyit?  

b) Biztosít-e pályázati lehetőséget, illetve koordinálja-e más (civil, egyházi, vállalkozói) 
szervezetek tevékenységét? 
 

a) Anyagi forrás b) Pályázati lehetőség  
Biztosít anyagi 

forrást? Kb. mennyit? Biztosít 
pályázati 

lehetőséget? 

Koordinál? 

Gyermek– és fiatalkorú 
bűnözés csökkentése  

1  –  igen 
2  –  nem 

 
............…  Ft 

1  –  igen 
2  –  nem 

1  –  igen 
2  –  nem 

A település 
közbiztonságának 
fokozása 

1  –  igen 
2  –  nem 

 
............…  Ft 

1  –  igen 
2  –  nem 

1  –  igen 
2  –  nem 

Családon belüli erőszak  
megelőzése 

1  –  igen 
2  –  nem 

 
............…  Ft 

1  –  igen 
2  –  nem 

1  –  igen 
2  –  nem 

Az áldozattá válás 
megelőzése, 
az áldozat segítése, 
az áldozat kárának 
enyhítése 

 
1  –  igen 
2  –  nem 

 
 

............…  Ft 

 
1  –  igen 
2  –  nem 

 
1  –  igen 
2  –  nem 

A bűnismétlés 
megelőzése 

1  –  igen 
2  –  nem 

 
............…  Ft 

1  –  igen 
2  –  nem 

1  –  igen 
2  –  nem 

 
12. Végzett-e felmérést és gyűjt-e adatokat az önkormányzat a bűnözés helyzetéről, illetve volt-
e információs kampány az alábbi területeken 2003-ban vagy 2004-ben? 

 
 Végez felmérést vagy 

gyűjt adatokat? 
Informál? 

 
Gyermek- és 
fiatalkorú bűnözés  

1  –  igen, 2004-ben 
2  –  igen, tavaly, 2003-ban 
3  –  igen, mindkét évben 
4  –  ebben a két évben egyszer sem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen, 2004-ben 
2  –  igen, tavaly, 2003-ban 
3  –  igen, mindkét évben 
4  –  ebben a két évben egyszer sem 
9  –  nem tudja 

 
 
A település 
közbiztonsága 

1  –  igen, 2004-ben 
2  –  igen, tavaly, 2003-ban 
3  –  igen, mindkét évben 
4  –  ebben a két évben egyszer sem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen, 2004-ben 
2  –  igen, tavaly, 2003-ban 
3  –  igen, mindkét évben 
4  –  ebben a két évben egyszer sem 
9  –  nem tudja 

 
 
Családon belüli erőszak  

1  –  igen, 2004-ben 
2  –  igen, tavaly, 2003-ban 
3  –  igen, mindkét évben 
4  –  ebben a két évben egyszer sem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen, 2004-ben 
2  –  igen, tavaly, 2003-ban 
3  –  igen, mindkét évben 
4  –  ebben a két évben egyszer sem 
9  –  nem tudja 

 
13. Milyen intézmény / program/  rendszer van a településen a felsoroltak közül 2004-ben, 

illetve van-e terv valamelyiknek a létrehozására 2005-ben? 
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 Van-e a településen 
2004-ben … 

Van-e terv ennek létrehozására
2005-ben? 

… krízisintervenciós szállás? 1  –  igen 
2  –  nem 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

… anya- és gyermekotthon? 1  –  igen 
2  –  nem 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

… hajléktalanszálló? 1  –  igen 
2  –  nem 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

… közmunkaprogram? 1  –  igen 
2  –  nem 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

… program a közvilágítás 
felújítására, kiépítésére? 

1  –  igen 
2  –  nem 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

… területfigyelő kamerarendszer? 1  –  igen 
2  –  nem 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

 
15. Véleménye szerint … 

a) megvannak-e a településen a közérdekű munka végrehajtásának feltételei? 
1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

b) tervezi-e az önkormányzat ennek megvalósítását 2005-ben?  1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

 
16. Voltak-e 2004-ben testületi ülésen napirenden a felsorolt témák, 

illetve hozott-e az önkormányzat rendelkezést ezekkel kapcsolatban? 
 

 Téma volt 2004-ben? Hoztak rendelkezést 2004-
ben? 

Diszkók, kocsmák 
nyitva tartása, elhelyezése 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

Prostitúció 
1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

Kábítószer-fogyasztás 
1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

Alkoholfogyasztás  
1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

Etnikai diszkrimináció  
1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

Gyermek- és ifjúságvédelem 
1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

 
17. És voltak-e 2004-ben testületi ülésen napirenden a felsorolt témák, 

illetve hozott-e az önkormányzat rendelkezést ezekkel kapcsolatban? 
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 Téma volt 2004-ben? Hoztak rendelkezést 2004-
ben? 

Koldulás, kéregetés  
1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

Illegális árusítás 
1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

Köztisztaság 
1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

Tilos parkolás 
1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

Közlekedésbiztonság  
1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

1  –  igen 
2  –  nem 
9  –  nem tudja 

 
 
18. Mely(ek)re volt példa az Önök településén 2004-ben a felsorolt csoportos lakossági 

kezdeményezések közül? 
 

 HA ELŐFORDULT:*  

Előfordult 
… Ki 

kezdeményezte? 
Kb. hány 

fő vett 
benne 
részt? 

Érintette-e 
a közbiztonság vagy 

a közlekedésbiztonság 
helyzetét? 

a) … javaslattétel 
önkormányzati 
döntésre?  

1  –  igen 
2  –  nem 

1 – civil szervezet 
2 – lakosság 

 
........  fő 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja 

b) … tiltakozás önkormányzati 
döntés ellen? 1  –  igen 

2  –  nem 
1 – civil szervezet 
2 – lakosság 

 
........  fő 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja 

c) … aláírásgyűjtés bármilyen 
ügyben? 1  –  igen 

2  –  nem 
1 – civil szervezet 
2 – lakosság 

 
........  fő 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja 

d) … adománygyűjtés vagy 
más szolidaritási 
megnyilvánulás 
bármilyen ügyben? 

1  –  igen 
2  –  nem 

1 – civil szervezet 
2 – lakosság 

 
........  fő 

1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja 

e) … lakosságnak rendezett 
esemény szervezése 
(pl. falunap, kerületi nap, 
utcabál, kulturális 
esemény)? 

 
1  –  igen 
2  –  nem 

 
1 – civil szervezet 
2 – lakosság 

 
 
........  fő 

 
1 – igen 
2 – nem 
9 – nem tudja 

* Ha több ilyen lakossági kezdeményezés is előfordult, kérjük, gondoljon a legnagyobb 
létszámú kezdeményezésre! 

 
19. Megítélése szerint az Önök településén van-e olyan rész (vannak-e olyan részek), 

ahol kiugróan nagy arányban élnek … 
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 Igen Nem 

a) … bizonyos vallási felekezethez tartozók? 1 2 

b) … gazdagabbak? 1 2 

c) … szegényebbek? 1 2 

d) … a településre újonnan beköltözők? 1 2 

e) … romák? 1 2 

f) … bűnözők? 1 2 

g) … áldozatok? 1 2 
 
 
20. Megítélése szerint az Önök településén van-e (vannak-e) feszültségek … 
 

  
Igen 

 
Nem 

HA IGEN: 
az utóbbi években 

ezek a feszültségek nőnek 
vagy csökkennek? 

a) … a különböző vallási felekezethez 
tartozók között? 

 
1 

 
2 

1  – nőnek 
2  – csökkennek 
3  –  nem változnak 

b) … a különböző politikai pártállásúak 
között? 

 
1 

 
2 

1  – nőnek 
2  – csökkennek 
3  –  nem változnak 

c) … a gazdagabbak és a 
szegényebbek között? 

 
1 

 
2 

1  – nőnek 
2  – csökkennek 
3  –  nem változnak 

d) … a településre újonnan beköltözők
és  a régi lakosok között? 

 
1 

 
2 

1  – nőnek 
2  – csökkennek 
3  –  nem változnak 

e) … a romák és a nem romák között?  
1 

 
2 

1  – nőnek 
2  – csökkennek 
3  –  nem változnak 

f) … a bűnözés miatt?  
1 

 
2 

1  – nőnek 
2  – csökkennek 
3  –  nem változnak 

 
 

Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre! 
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2. sz. Melléklet: Módszertani jegyzet  

Adatfelvétel és visszaküldési arány 

A 2004-es őszi adatfelvételre 2004 szeptembere és decembere között került sor. A kutatás során az 

önkormányzatok az Önkormányzati Hírlevéllel együtt postai úton kapták meg a válaszborítékkal 

ellátott nyolcoldalas önkitöltős kérdőívet, amelyet a polgármester, annak helyettese vagy a jegyző 

töltött ki. A válaszadási arány eddigiekhez képest magas volt, csak 2003-ban volt több válaszadó 

település: 2004-ben összesen 1354 település vezetője válaszolt kérdőívünkre, ami 43 százalékos 

válaszolási aránynak felel meg.  

A magas válaszadási arány legfőbb oka az, hogy azokat a településeket, amelyek 2003. 

október 31-ig nem válaszoltak, azok újra megkapták a kérdőívet az Önkormányzati Hírlevéllel 

együtt. A kéthullámos megkérdezési technikának köszönhető, hogy a válaszadási arány 

országosan 43 százalék volt, szemben a 2003 előtti 12–38 százalék között ingadozó 

értékeivel. A tavalyi évben azonban a jelenleginél is valamivel magasabb, 49 százalékos 

válaszolási arányt kaptunk. 

A válaszoló települések méretkategóriánkénti megoszlását régiónként az M1. számú 

táblázat mutatja. 

M1. táblázat 
A válaszoló települések méretkategóriánkénti megoszlása régiónként, 2004 ősz (százalék) 

 1000 fő alatt 1000-1999 fő 2000-5000 fő 5000 fő felett Összesen 
Közép-Magyarország 22 19 37 23  100 (N=79) 
Közép-Dunántúl 54 24 14 9 100 (N=177) 
Nyugat-Dunántúl 72 16 8 4 100 (N=252) 
Dél-Dunántúl 74 14 8 4 100 (N=260) 
Észak-Magyarország 62 22 13 4 100 (N=263) 
Észak-Alföld 38 31 19 13 100 (N=189) 
Dél-Alföld 25 28 29 18 100 (N=130) 
Összesen 56 21 15 8 100 (N=1350)
szignifikáns összefüggés p<0,0005 szinten. 
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A súlyozás 

A visszaküldött 1354 kérdőívből álló mintát a KSH önkormányzati adatai alapján súlyoztuk. 

A súlyozott minta elemszáma 1349 lett, ez a magyarországi települések regionális- és 

település rétegződés szerinti megoszlására nézve reprezentatív, azzal a megszorítással, hogy a 

budapesti kerületek adatait – az eddigi elemzésekkel egyezően – nem tartalmazza.  

 
Régiók: 

1. Közép-Magyarország  
2. Közép-Dunántúl 
3. Nyugat-Dunántúl 
4. Dél-Dunántúl 
5. Észak-Magyarország 
6. Észak-Alföld  
7. Dél-Alföld.  

 
 

Településrétegek: 
1. 1000 fő alatti 
2. 1000-2000 fő között 
3. 2000-10000 fő között 
4. 10000 fő feletti 

 

M2. táblázat 
A települések száma országosan és a válaszolók között, valamint a válaszadási arány  

a súlyozás dimenziói mentén, Budapest és kerületei nélkül, 2004 ősz (százalék) 

 Országosan Válaszolók között Válaszolási arány ( 
százalék) 

Összesen 3135 1350 43 
Állandó lakosok száma 

1000 fő alatt 1941 751 39 
1000-2000 fő között 594 285 48 
2000-10000 fő között 490 261 53 
10 000 fő felett 110 53 48 

Régió 
Közép- Magyarország  185 79 43 
Közép-Dunántúl  405 177 44 
Nyugat-Dunántúl 648 252 39 
Dél – Dunántúl 653 260 40 
Észak-Magyarország 603 263 44 
Észak – Alföld 387 189 49 
Dél – Alföld 254 130 51 

 
 

M3. táblázat 
Az összes település száma településnagyság 
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 és régiók szerint, 2004 (Budapest és a budapesti kerületek nélkül) 

Településrétegek 
Régió 

1000 fő alatt 1000-2000 fő 
között 

2000-10000 
fő között 10000 fő felett Összesen 

Közép- 
Magyarország  34 42 86 23 185 

Közép-Dunántúl  241 86 62 16 405 
Nyugat-Dunántúl 530 72 38 8 648 
Dél – Dunántúl 525 72 44 12 653 
Észak-Magyarország 385 136 68 14 603 
Észak – Alföld 161 107 99 20 387 
Dél – Alföld 65 79 93 17 254 
Összesen 1941 594 490 110 3135 

 

M4. táblázat 
A válaszoló települések száma régió és településnagyság szerint, 2004 ősz  

(Budapest és Budapest kerületei nélkül) 

Településrétegek 
Régió 

1000 fő alatt 1000-2000 fő 
között 

2000-10000 
fő között 10000 fő felett Összesen 

Közép- Magyarország 17 15 38 9 79 
Közép-Dunántúl  95 42 33 7 177 
Nyugat-Dunántúl 181 39 28 4 252 
Dél – Dunántúl 192 37 27 4 260 
Észak-Magyarország 162 58 35 8 263 
Észak – Alföld 71 58 48 12 189 
Dél – Alföld 33 36 52 9 130 
Összesen 751 285 261 53 1350 

 
M5. táblázat 

A válaszoló településekhez rendelt súly településnagyság szerint, 2004 ősz  
(Budapest és Budapest kerületei nélkül) 

Település rétegek 
Régió 

1000 fő alatt 1000-2000 fő között 2000-10000 fő 
között 10000 fő felett 

Közép- Magyarország 0,86 1,21 0,97 1,10 
Közép-Dunántúl  1,09 0,88 0,81 0,98 
Nyugat-Dunántúl 1,26 0,79 0,58 0,86 
Dél – Dunántúl 1,18 0,84 0,70 1,29 
Észak-Magyarország 1,02 1,01 0,84 0,75 
Észak – Alföld 0,98 0,79 0,89 0,72 
Dél – Alföld 0,85 0,94 0,77 0,81 

 

 
A súly változó előállítása: Az M3. és M4. számú táblázat alapján készült a súlyozás, 

amely a válaszadási arányokat az összes település arányainak megfelelően súlyozza; azaz az 
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egyes súlyok képlete a második és a harmadik táblázat megfelelő celláinak hányadosa 

elosztva az összes válaszoló település és az összes magyar település arányával, 2,32-vel. 

(3135/1350=2,32).  
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3. sz. Melléklet: Táblázatok 

 

T1. táblázat  
A településvezetőknek a lakosság biztonságérzetéről alkotott véleményét befolyásoló tényezők  

(többváltozós lineáris regresszió) 

A lakosság biztonságérzete a  
településen  

(illesztett R-négyzet = 2%) 

A lakosság biztonságérzete az  
országban  

(illesztett R-négyzet = 2%)  
Béta 
érték 

T-
érték 

Szignifikancia 
szint 

Béta 
érték 

T-
érték 

Szignifikancia 
szint 

Közép-Magyarország – – – – – – 
Közép-Dunántúl 0,104 2,606 0,009    
Nyugat-Dunántúl 0,139 2,937 0,003    
Dél-Dunántúl 0,099 2,241 0,025    
Észak-Magyarország       
Észak-Alföld       
Dél-Alföld       
–1000 lakos – – – – – – 
1-2000 lakos       
2-5000 lakos       
Agglomerációba tartozik-e       
Kistérségi központ       
Helyben van jegyző       
A civil társadalom „hangja”    –0,072 –2,396 0,017 
A szegregáció mértéke       
A társadalmi feszültség mértéke 0,114 3,690 0,000 0,100 3,258 0,001 
60 év felettiek aránya       
Odavándorlók aránya       
Elvándorlók aránya       
Épült-e lakás az elmúlt évben       
Egy háztartásra jutó 
villamosáram-fogyasztás       

Személygépkocsi arány -0,076 -2,026 0,43    
Rendszeres szociális segélyben 
részesülők aránya    0,077 2,390 0,017 

– = Az adott változót nem tartalmazza a modell. 
 A biztonságérzet skáláján az alacsonyabb érték jelenti a nagyobb fokú biztonságérzetet 
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T2. táblázat 
Az erőszakos bűncselekmények elterjedtsége a település néhány jellemzője szerint  

(a válaszadó települések körében, %) 

 N Emberölés Családi erőszak Közterületi 
erőszak Rablás 

Összesen 1042 5 31 17 27 
Régió 

Közép-Magyarország 76 5 32 29 41 
Közép-Dunántúl 162 4 34 14 27 
Nyugat-Dunántúl 241 4 21 13 17 
Dél-Dunántúl 242 4 29 16 25 
Észak-Magyarország 238 3 34 18 28 
Észak-Alföld 155 4 41 21 30 
Dél-Alföld 102 9 30 17 33 

Településnagyságx 
- 1000 lakos 744 1 23 9 20 
1-2000 lakos 299 6 33 17 30 
2-5000 lakos 153 8 42 30 37 
5-10000 lakos 96 12 61 45 38 

Agglomerációba tartozik-e12 
Igen 206 10 36 25 39 

Kistérségi központ 
Igen 95 20 62 54 57 

Helyben van jegyző 
Igen 812 5 33 19 29 

Szegregáció x x 
Vallási alapon  5 34 18 28 
Gazdagok  11 52 40 43 
Szegények  6 44 30 38 
Újonnan jöttek  6 34 25 30 
Romák  8 45 32 41 
Bűnözők  14 48 46 50 

Feszültség x x x  
Pártpolitika miatt  10 40 25 33 
Gazdag-szegény között  7 42 25 34 
Új lakos- régi lakos között  4 38 27 30 
Roma – nem roma között  6 43 30 37 
Bűnözés miatt  7 51 43 46 

Idősek (60 év felettiek) aránya (kvintilis) 
1 193 5 40 22 31 
2 214 4 33 25 28 
3 216 7 33 19 32 
4 205 3 22 11 27 
5 212 3 24 8 15 

Elvándorlás aránya (kvintilis) 
1 214 3 25 13 23 
2 196 5 30 17 32 
3 216 9 36 25 29 

                                                 
12 A nagyvárosok bármelyikének agglomerációjába való tartozás esetében a változó értéke 1, egyébként 0. 
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 N Emberölés Családi erőszak Közterületi 
erőszak Rablás 

4 213 4 37 16 28 
5 202 1 26 15 22 

Odavándorlás aránya (kvintilis) 
1 202 4 27 14 26 
2 191 9 37 19 27 
3 225 5 30 18 28 
4 224 4 31 17 27 
5 199 2 28 17 25 

Vándorlási különbözet (kvintilis) 
1 197 3 26 11 24 
2 210 8 37 22 30 
3 211 5 30 19 31 
4 284 4 29 18 24 
5 200 2 30 15 24 

Villamosáram-fogyasztás mértéke (kvintilis) 
1 204 6 32 22 31 
2 195 4 34 18 27 
3 220 4 30 13 24 
4 209 4 34 17 26 
5 216 5 24 15 26 

Személygépkocsi arány (kvintilis) 
1 182 2 27 20 30 
2 219 3 29 16 24 
3 202 5 30 14 24 
4 217 4 29 14 29 
5 222 8 30 22 28 

Rendszeres szociális segélyezettek aránya (kvintilis) 
1 211 4 18 8 21 
2 217 5 32 21 28 
3 211 7 36 19 32 
4 205 3 33 20 24 
5 188 3 33 18 29 

Épült-e új lakás az elmúlt évben 
Igen 650 6 36 21 32 

x  = A 10000 lakosnál nagyobb települések csoportjában értelemszerűen minden bűnelkövetési mód 
szinte minden településen előfordul. 
xx  = Az áldozatok szegregációjának elterjedtsége az alacsony esetszám miatt nem elemezhető. 
x x x = A vallási felekezetek közötti feszültségek elterjedtsége az alacsony esetszám miatt nem 
elemezhető. 
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T3. táblázat 
A gazdasági jellegű bűnözés típusainak elterjedtsége a település néhány jellemzője szerint (a 

települések közül, %) 

 
Közterü-

leti  
rongálás 

Gépkocsi-
lopás 

Zsebtolv
ajlás Betörés Mezei 

lopás 
Ingatlan 
csalás Uzsora 

Közlekedési 
bűn-

cselekmény 
Összesen 74 17 9 77 71 11 13 22 

Régió 
Közép-Magyarország 80 50 13 92 62 17 6 40 
Közép-Dunántúl 77 25 8 81 61 12 3 25 
Nyugat-Dunántúl 62 8 6 69 52 8 2 15 
Dél-Dunántúl 79 14 6 70 76 10 9 21 
Észak-Magyarország 76 8 8 70 77 11 29 15 
Észak-Alföld 70 15 12 80 81 13 29 29 
Dél-Alföld 79 26 15 83 85 8 6 32 

Agglomerációba tartozik-e 
Igen 82 39 15 84 63 16 7 37 

Kistérségi központ 
Igen 93 65 43 91 73 27 24 63 

Van helyben jegyző 
Igen 76 20 10 80 72 13 15 27 

Településnagyságx 
- 1000 lakos 65 8 3 68 65 5 8 12 
1-2000 lakos 83 15 10 87 82 14 21 24 
2-5000 lakos 91 27 13 54 81 18 18 41 
5-10000 lakos 80 60 32 100 77 22 20 46 
Összesen 74 17 9 77 71 11 13 22 

Szegregáció x x 
Vallási alapon 75 16 7 78 74 8 11 27 
Gazdagok 90 38 27 86 70 16 21 41 
Szegények 81 22 14 82 81 15 22 28 
Újonnan jöttek 79 26 10 84 67 12 8 27 
Romák 82 19 13 84 85 18 31 29 
Bűnözők 88 21 21 90 91 29 40 35 

Feszültség x x x 
Pártpolitika miatt 84 26 15 85 82 16 20 31 
Gazdag-szegény 
között 85 23 13 83 83 17 21 28 

Új lakos- régi lakos 
között 81 23 10 83 78 18 20 26 

Roma – nem roma 
között 84 17 13 85 87 21 27 26 

Bűnözés miatt 90 23 14 89 89 23 32 36 
Idősek (60 év felettiek) aránya (kvintilis) 

1 83 24 13 83 74 15 21 29 
2 81 24 12 78 75 12 16 27 
3 81 20 9 81 78 12 15 23 
4 63 9 5 76 64 10 9 16 
5 60 5 4 66 62 5 5 9 

Elvándorlás aránya (kvintilis) 
1 74 12 6 73 68 10 8 20 
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Közterü-

leti  
rongálás 

Gépkocsi-
lopás 

Zsebtolv
ajlás Betörés Mezei 

lopás 
Ingatlan 
csalás Uzsora 

Közlekedési 
bűn-

cselekmény 
2 69 19 9 77 76 10 10 24 
3 78 19 13 82 70 14 20 30 
4 77 20 9 77 73 7 14 20 
5 69 14 5 74 66 11 13 16 

Odavándorlás aránya (kvintilis) 
1 71 12 8 73 68 9 14 21 
2 76 15 12 73 75 11 12 24 
3 75 19 10 79 73 10 14 26 
4 75 17 6 82 71 12 15 19 
5 70 20 7 76 67 12 11 21 

Vándorlási különbözet (kvintilis) 
1 67 12 4 72 68 9 14 12 
2 78 15 16 77 75 9 17 29 
3 79 18 9 78 72 14 11 25 
4 76 19 7 82 70 11 13 22 
5 68 18 6 73 67 11 10 21 

Villamos áram-fogyasztás mértéke (kvintilis) 
1 69 22 14 79 68 11 13 21 
2 72 14 8 72 73 11 23 18 
3 70 12 6 73 72 9 11 17 
4 78 20 10 82 74 14 13 30 
5 78 15 6 77 65 8 6 25 

Személygépkocsi arány (kvintilis) 
1 75 8 6 72 81 12 32 16 
2 66 8 7 72 71 11 14 14 
3 72 11 4 76 73 7 10 20 
4 78 17 8 81 69 10 7 24 
5 77 37 16 82 59 13 4 35 

Rendszeres szociális segélyezettek aránya (kvintilis) 
1 64 14 7 71 51 5 4 15 
2 80 23 5 82 66 13 6 25 
3 79 22 12 83 76 12 13 31 
4 73 14 10 76 77 10 15 22 
5 71 10 9 69 81 12 30 16 

Épült-e új lakás az elmúlt évben 
Igen 79 22 12 83 77 14 16 28 

x  = A 10000 lakosnál nagyobb települések csoportjában értelemszerűen minden bűnelkövetési mód 
szinte minden településen előfordul. 
xx  = Az áldozatok szegregációjának elterjedtsége az alacsony esetszám miatt nem elemezhető. 
x x x = A vallási felekezetek közötti feszültségek elterjedtsége az alacsony esetszám miatt nem 
elemezhető. 
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T4. táblázat  
A bűncselekmények mértékének növekedése a településen a rendszerváltás óta a település 

néhány regionális, közigazgatási és szociodemográfiai jellemzője szerint  
(a válaszadó települések körében, %) 

 N Gépkocsilopás Rongálás Erőszakos 
bűncselekmények 

Összesen 1216 18 53 47 28 

Közép-Magyarország 76 41 64 64 36 
Közép-Dunántúl 162 26 53 47 31 

241 14 46 43 18 
Dél-Dunántúl 242 54 25 
Észak-Magyarország 238 13 53 42 30 
Észak-Alföld 155 15 53 41 34 

102 23 57 58 33 
Településnagyság  

- 1000 lakos 744 12 43 39 18 
1-2000 lakos 299 21 65 62 33 

153 24 73 62 45 
Agglomerációba tartozik-e 

Igen 243 35 65 55 36 

95 47 75 72 64 
Helyben van jegyző 

Igen 936 21 56 49 32 

1 236 23 63 50 33 
2 23 50 35 
3 251 21 59 33 
4 240 13 45 42 
5 233 10 42 43 16 

Elvándorlás aránya (kvintilis) 
1 238 16 52 40 
2 226 16 49 48 30 
3 21 60 48 30 
4 242 52 49 30 
5 248 16 49 23 

Odavándorlás aránya (kvintilis) 
1 226 49 42 22 
2 231 

Betörés 

Régió 

Nyugat-Dunántúl 
14 49 

Dél-Alföld 
x

2-5000 lakos 

Kistérségi központ 
Igen 

Idősek (60 év felettiek) aránya (kvintilis) 

254 56 
49 

22 

25 

263 
20 

52 

15 
17 54 44 30 

3 256 18 55 45 32 
4 263 22 55 54 28 
5 240 17 51 59 27 

Vándorlási különbözet (kvintilis) 
1 224 16 50 44 23 
2 252 19 55 47 30 
3 244 17 54 45 29 
4 266 19 53 52 29 
5 230 19 53 46 28 

Villamosáram-fogyasztás mértéke (kvintilis) 
1 233 21 50 49 27 
2 239 15 51 44 28 
3 258 14 51 44 25 
4 244 21 58 51 36 
5 243 20 55 48 23 

Személygépkocsi arány (kvintilis) 
1 223 12 54 43 27 
2 258 12 46 43 27 
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 N Gépkocsilopás Rongálás Betörés Erőszakos 
bűncselekmények 

3 254 14 53 41 25 
4 234 17 56 52 28 
5 246 34 57 56 31 

Rendszeres szociális segélyezettek aránya (kvintilis) 
1 244 18 43 43 20 
2 246 19 60 52 27 
3 252 25 58 50 35 
4 248 14 53 45 31 
5 226 12 50 44 27 

Épült-e új lakás az elmúlt évben 
Igen 767 22 57 51 32 

x  = A 10000 lakosnál nagyobb települések csoportjában értelemszerűen minden bűnelkövetési mód 
szinte minden településen előfordul. 
xx  = Csak a nagy esetszámú dimenziókban. 
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T5. táblázat  
A bűncselekmények mértékének növekedése a településen a rendszerváltás óta a település 

szegregáltsága, társadalmi feszültségei és a civil társadalom hangjának ereje szerint  
(a válaszadó települések körében, %) 

 N Gépkocsilopás Rongálás Betörés 
Erőszakos 

bűncselekménye
k 

Összesen 1216 18 53 47 28 
A szegregáció mértéke  

Nincs 548 14 45 41 20 
Egyféle van 248 13 49 41 25 
Kétféle van 224 23 64 54 33 
Háromféle van 126 25 60 55 38 

A szegregáció típusa x  
Gazdagok 130 38 73 65 51 
Szegények 393 23 64 56 38 
Újonnan jöttek 251 28 64 54 33 
Romák 383 21 65 55 38 

A feszültség mértéke  
Nincs 581 12 42 38 18 
Egyféle van 244 20 53 45 30 
Kétféle van 197 23 64 52 33 
Háromféle van 98 34 73 68 43 

A feszültség és változásának típusa x  
Gazdag-szegény között 
nincs 954 17 50 44 25 

Gazdag-szegény között 
van, de nem nőtt 107 18 59 50 30 

Gazdag-szegény között 
van, nőtt 135 28 73 67 49 

Új lakos- régi lakos 
között nincs 993 17 51 44 25 

Új lakos- régi lakos 
között van, de nem 
nőtt 

144 23 58 59 32 

Új lakos- régi lakos 
között van, nőtt 79 27 73 61 51 

Roma – nem roma 
között nincs 920 18 48 44 23 

Roma – nem roma 
között van, de nem 
nőtt 

161 20 57 50 35 

Roma – nem roma 
között van, nőtt 136 20 81 63 46 

A civil társadalom hangjának ereje x x 
Nincs 143 13 40 31 15 
Egyféle van 432 15 49 44 22 
Kétféle van 312 14 50 44 29 
Háromféle van 195 22 63 57 30 
Négyféle van 107 33 68 60 45 

x  = Csak a nagy esetszámú dimenziókban. 
 xx  = A civil kezdeményezések száma. 
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T6. táblázat 
A bűncselekmények mértékének növekedése és csökkenése a településen 2003 óta a település 

néhány regionális, közigazgatási és szociodemográfiai jellemzője szerint  
(a válaszadó települések körében, %) 

 N Gépkocsilopás 
 

Rongálás 
 

Betörés 
 

Erőszakos  
bűncselekmények 

  Nőtt Csökkent Nőtt csökkent Nőtt Csökkent Nőtt Csökkent 
Összesen 1216 6 11 35 10 26 13 15 13 

Régió 
Közép-
Magyarország 76 13 25 32 15 33 27 14 21 

Közép-Dunántúl 162 9 13 36 10 23 16 18 17 
Nyugat-Dunántúl 241 2 8 30 10 22 11 9 14 
Dél-Dunántúl 242 3 14 33 11 27 15 12 15 
Észak-
Magyarország 238 6 4 40 5 27 9 22 6 

Észak-Alföld 155 7 12 36 12 27 12 19 13 
Dél-Alföld 102 6 14 32 11 28 16 12 18 

Településnagyság 
- 1000 lakos 744 4 7 30 10 22 11 10 10 
1-2000 lakos 299 7 11 43 7 31 14 21 13 
2-5000 lakos 153 7 19 41 13 34 19 23 19 

Agglomerációba tartozik-e 
Igen 243 8 20 39 13 24 21 18 15 

Kistérségi központ 
Igen 95 14 35 45 15 32 27 28 32 

Helyben van jegyző 
Igen 936 6 13 36 11 27 14 18 15 

1 193 7 15 32 11 28 12 16 14 
2 214 6 14 39 11 27 17 18 17 
3 216 8 12 41 11 28 15 19 15 
4 205 3 9 30 8 23 12 13 14 
5 212 4 6 30 9 23 11 9 10 

Elvándorlás aránya (kvintilis) 
1 214 6 10 32 10 22 17 11 12 
2 196 4 14 33 9 28 14 16 14 
3 216 5 13 37 11 24 17 17 16 
4 213 8 10 35 12 27 15 19 15 
5 202 6 10 36 7 28 10 12 10 

Odavándorlás aránya (kvintilis) 
1 202 5 10 31 9 21 15 10 12 
2 191 4 12 34 9 26 12 17 16 
3 225 7 12 37 9 25 12 17 15 
4 224 7 10 36 9 31 12 19 13 
5 199 6 12 34 13 27 18 12 11 

Vándorlási különbözet (kvintilis) 
1 197 5 8 33 8 24 9 14 8 
2 210 6 13 35 8 25 15 16 18 
3 211 6 10 39 13 27 13 15 12 
4 284 5 13 34 8 29 14 16 15 
5 200 7 13 30 14 24 18 14 13 

Villamosáram-fogyasztás mértéke (kvintilis) 
1 204 6 17 33 9 24 18 12 18 
2 195 5 7 35 11 29 11 18 11 
3 220 5 9 31 9 23 12 14 10 
4 209 7 12 41 8 29 12 20 14 

Idősek (60 év felettiek) aránya (kvintilis) 
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 N Gépkocsilopás 
 

Rongálás 
 

Betörés 
 

Erőszakos  
bűncselekmények 

  Nőtt Csökkent Nőtt csökkent Nőtt Csökkent Nőtt Csökkent 
Összesen 1216 6 11 35 10 26 13 15 13 
5 216 5 13 33 13 25 15 12 15 

Személygépkocsi arány (kvintilis) 
182 5 5 39 7 30 9 16 11 

2 219 5 9 31 9 23 14 15 13 
3 202 5 8 34 12 23 13 18 10 
4 217 5 12 35 10 24 14 12 12 
5 222 8 21 33 12 30 18 15 20 

Rendszeres szociális segélyezettek aránya (kvintilis) 
1 211 4 10 30 9 22 14 9 10 
2 217 6 13 33 13 27 16 13 16 
3 211 7 16 35 11 24 14 18 17 
4 205 6 8 38 10 27 16 12 18 
5 188 7 9 36 7 30 8 17 12 

Épült-e új lakás az elmúlt évben 
Igen 767 6 14 36 11 28 16 18 16 

1 

 

 94



 

T7. táblázat  
A bűncselekmények mértékének növekedése és csökkenése a településen 2003 óta a település 

szegregáltsága, társadalmi feszültségei és a civil társadalom hangjának ereje szerint  
(a válaszadó települések körében, %) 

 N Gépkocsilopás Rongálás Betörés Erőszakos 
bűncselekmények 

  Nőtt Csökkent Csökkent Nőtt Nőtt Csökkent Nőtt Csökkent 
Összesen 1216 6 11 35 10 26 13 15 13 

A szegregáció mértéke 
Nincs 548 5 8 30 9 21 12 11 12 
Egyféle van 248 5 13 34 11 26 10 15 15 

224 7 11 39 11 32 16 18 
Háromféle van 126 5 24 17 18 18 16 36 8 

A szegregáció típusa  
130 24 41 11 19 25 19 

Szegények 393 5 7 14 39 10 31 21 15 
251 7 39 12 29 17 18 16 

Romák 383 4 8 14 42 10 34 22 15 
A feszültség mértéke 

Nincs 581 4 9 29 10 22 13 10 12 
Egyféle van 244 6 11 32 10 24 11 13 13 
Kétféle van 197 7 13 41 9 28 16 19 14 
Háromféle van 98 8 19 46 13 32 18 23 22 

A feszültség és változásának típusa 
Gazdag-szegény 
között nincs 954 5 11 32 10 24 13 13 13 

Gazdag-szegény 
között van, de nem 
nőtt 

107 4 14 36 11 24 19 12 19 

Gazdag-szegény 
között van, nőtt 135 10 11 50 10 41 11 34 12 

Új lakos- régi lakos 
között nincs 993 5 11 33 11 25 14 14 14 

Új lakos- régi lakos 
között van, de nem 
nőtt 

144 7 15 34 9 28 13 16 14 

Új lakos- régi lakos 
között van, nőtt 79 9 12 51 5 32 15 29 10 

Roma – nem roma 
között nincs 920 6 11 32 10 24 13 13 12 

Roma – nem roma 
között van, de nem 
nőtt 

161 2 16 31 12 21 15 12 19 

Roma – nem roma 
között van, nőtt 136 10 8 57 7 45 15 35 14 

A civil társadalom hangjának ereje  
Nincs 143 4 7 26 7 22 10 12 12 
Egyféle van 432 4 7 35 10 25 12 13 11 

312 6 12 32 10 25 12 13 11 
Háromféle van 195 5 15 37 12 25 21 14 15 
Négyféle van 107 9 19 45 8 

Kétféle van 11 

Gazdagok 9 30 

Újonnan jöttek 5 

Kétféle van 

33 13 19 18 
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T8. táblázat  
A bűnérzékenység mértéke a települések néhány regionális, közigazgatási és 

szociodemográfiai jellemzője szerint  
(a válaszadó települések körében, átlag) 

 Bűnérzékenység I. Bűnérzékenység II. 
Összesen 2,3 5,6 

Közép-Magyarország 2,5 7,9 
Közép-Dunántúl 2,4 6,2 
Nyugat-Dunántúl 1,8 4,4 
Dél-Dunántúl 2,2 4,5 
Észak-Magyarország 2,4 5,2 
Észak-Alföld 2,4 6,9 
Dél-Alföld 2,5 

- 1000 lakos 1,8 3,9 
1-2000 lakos 2,3 7,4 
2-5000 lakos 3,0 8,6 

A település jogállása 
megyei jogú város 7,9 14,1 
város 3,2 10,0 
község 1,9 5,3 

Agglomerációba tartozik-e 
Igen 2,6 7,0 

Kistérségi központ 
Igen 4,0 10,7 

Helyben van jegyző 
Igen 2,4 6,5 

Idősek (60 év felettiek) aránya (kvintilis) 
1 2,3 6,4 
2 2,5 6,8 
3 2,6 6,0 
4 2,0 5,2 
5 1,9 3,6 

Elvándorlás aránya (kvintilis) 
1 2,5 5,7 

2,3 6,2 
3 2,3 6,5 
4 2,4 5,5 
5 1,9 4,8 

Odavándorlás aránya (kvintilis) 
1 2,2 5,1 
2 2,5 6,1 
3 2,3 6,5 
4 2,4 5,5 
5 1,9 4,8 

Vándorlási különbözet (kvintilis) 
1 2,1 4,4 
2 2,4 6,5 
3 2,4 6,2 
4 2,3 5,9 
5 2,1 5,0 

Villamosáram-fogyasztás mértéke (kvintilis) 
1 2,1 5,4 
2 2,4 5,3 
3 2,1 5,4 
4 2,5 6,2 

Régió 

8,0 
Településnagyság 

2 
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 Bűnérzékenység I. Bűnérzékenység II. 
5 2,3 5,8 

Személygépkocsi arány (kvintilis) 
1 2,2 4,6 
2 2,0 5,3 
3 2,1 5,2 
4 2,5 5,8 
5 2,6 7,1 

Rendszeres szociális segélyezettek aránya (kvintilis) 
1 1,9 4,2 
2 2,4 6,8 
3 2,6 6,3 
4 2,2 5,9 
5 2,3 4,8 

Épült-e új lakás az elmúlt évben 
Igen 2,5 6,7 
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T9. táblázat  
A bűnérzékenység I. mértékét befolyásoló tényezők modellje  

(többváltozós lineáris regresszió) 

Bűnérzékenység I, alapmodell  
(illesztett R-négyzet = 13%) 

Bűnérzékenység I, kibővített 
modell (illesztett R-négyzet = 

26%)  
Béta 
érték T-érték Szignifikancia 

szint 
Béta 
érték 

T-
érték 

Szignifikancia 
szint 

Közép-Magyarország       
Közép-Dunántúl 0,09 1,8 0,06    
Nyugat-Dunántúl       
Dél-Dunántúl 0,12 2,0 0,04    
Észak-Magyarország 0,10 1,8 0,06    
Észak-Alföld       

–0,39 –3,9 0,0000    
1-2000 lakos –0,28 –3,6 0,0000    
2-5000 lakos –0,14 –2,3 0,02    
Agglomerációba tartozik-e       
Kistérségi központ       
Helyben van jegyző       
A civil társadalom „hangja” 0,11 3,6 0,0003 0,08 2,5 0,01 
A szegregáció mértéke 0,09 2,7 0,007    
A társadalmi feszültség mértéke 0,13 4,0 0,0001    
60 év felettiek aránya       
Odavándorlók aránya –0,07 –2,0 0,05    
Elvándorlók aránya       
Épült-e lakás az elmúlt évben       
Egy háztartásra jutó villamosáram-
fogyasztás       

Személygépkocsi arány       
Rendszeres szociális segélyben 
részesülők aránya       

A bűncselekmények mértéke - - - 0,45 12,5 0,0000 
A bűncselekmények elterjedtségének 
hosszú távú trendje - - -    

A bűncselekmények elterjedtségének 
rövid távú trendje - - -    

–1000 lakos 

– = Az adott változót nem tartalmazza a modell. 

 98



T10. táblázat  
A bűnérzékenység II. mértékét befolyásoló tényezők modellje  

(többváltozós lineáris regresszió) 

Bűnérzékenység II, alapmodell  
(illesztett R–négyzet = 48 %) 

Bűnérzékenység II, kibővített modell 
(illesztett R–négyzet = 49 %)  Béta 

érték T–érték Szignifikancia 
szint 

Béta 
érték T–érték Szignifikancia 

szint 
Közép–Magyarország       
Közép–Dunántúl       
Nyugat–Dunántúl       
Dél–Dunántúl       
Észak–Magyarország       
Észak–Alföld       
– 1000 lakos – 0,42 – 5,8 0,0000 – 0,42 – 5,3 0,0000 
1–2000 lakos – 0,11 – 2,0 – 0,04 – 0,14 – 2,2 – 0,02 
2–5000 lakos       
Agglomerációba tartozik–e 0,19 8,3 0,0000 0,18 7,4 0,0000 
Kistérségi központ 0,06 2,8 0,007    
Helyben van jegyző       
A civil társadalom „hangja” 0,13 0,0000 6,1 0,12 5,5 0,0000 
A szegregáció mértéke       
A társadalmi feszültség 
mértéke 0,06 2,8 0,0005 0,05 2,1 0,003 

60 év felettiek aránya – 0,06 – 2,3 0,01    
Odavándorlók aránya – 0,07 – 3,0 0,002 – 0,07 – 2,8 0,002 
Elvándorlók aránya       
Épült–e lakás az elmúlt évben 0,08 3,5 0,0005 0,08 3,3 0,0005 
Egy háztartásra jutó 
villamosáram-fogyasztás       

Személygépkocsi arány 0,08 2,8 0,005 0,07 2,2 0,02 
Rendszeres szociális segélyben 
részesülők aránya       

A bűncselekmények mértéke – – – 0,11 4,2 0,0000 
A bűncselekmények 
elterjedésének hosszú távú 
trendje 

– – –    

A bűncselekmények 
elterjedésének rövid távú 
trendje 

– – – – 0,05 – 1,9 0,005 

– = Az adott változót nem tartalmazza a modell. 
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T11. táblázat 
A bűnmegelőzési aktivitás, a lakosság biztonságérzetének és a bűncselekmények 

elterjedtségének kapcsolata (a válaszadó települések körében, korreláció) 

 Bűnmegelőzési aktivitás 

–0,38 
A lakosság biztonságérzete Magyarországon  

szignifikancia: 0,159 

–0,25 
A lakosság biztonságérzete a településen  

szignifikancia: 0,369 

0,301 
A bűncselekmények elterjedtsége 

szignifikancia: 0,000 

 

T12. táblázat 
A bűnmegelőzés és bűnözési helyzet változásának modellje  

(többváltozós lineáris regresszió) 

A bűnmegelőzés lineáris regressziós modellje 
(illesztett R-négyzet = 5%)  

Béta érték T-érték Szignifikancia 
szint 

A rendszerváltás óta hány bűncselekménytípus 
előfordulása nőtt a településen? 0,28 7,7 0,000 

A rendszerváltás óta hány bűncselekménytípus 
előfordulása nőtt az országban? –0,07 –1,86 0,063 

2003 óta hány bűncselekménytípus előfordulása nőtt a 
településen? –0,04 –1,18 0,239 

2003 óta hány bűncselekménytípus előfordulása nőtt az 
országban? 0,04 1,01 0,311 

 

T13. táblázat 
A bűnmegelőzés és az önkormányzat bűnérzékenységének modellje  

(többváltozós lineáris regresszió) 

A bűnmegelőzés lineáris regressziós modellje 
(illesztett R-négyzet = 21%)  

Béta érték T-érték Szignifikancia 
szint 

Hányféle – a településen előforduló – 
bűncselekménytípusról volt szó testületi ülésen? 
Bűnérzékenység I. 

0,14 4,85 0,000 

Hány szervezettel, személlyel tárgyalt az 
önkormányzat? Bűnérzékenység II. 0,26 8,54 0,000 

Hány bűnelkövetési terület szerepelt témaként testületi 
ülésen? 0,08 2,10 0,036 

Hány bűnelkövetési terület esetében hoztak rendelkezést 
testületi ülésen? 0,15 4,02 0,000 
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T14. táblázat 
Az önkormányzatok bűnmegelőzési aktivitását befolyásoló tényezők modellje (többváltozós 

lineáris regresszió) 

 
Az önkormányzatok bűnmegelőzési 
aktivitásának mértékének összesítő 

modellje (illesztett R-négyzet = 23%) 
 Béta T-érték szig. 
megyei jogú város 0,165 3,244 0,001 
város    
község – – – 
Közép-Magyarország    
Közép-Dunántúl    
Nyugat-Dunántúl    
Dél-Dunántúl    
Észak-Magyarország    
Észak-Alföld – – – 
Dél-Alföld    
Településméret < 1000 fő – – – 
Településméret 1000-2000 fő    
Településméret 2000-5000 fő    
Településméret >5000 fő    
agglomerációhoz tartozik    
kistérségi körzetközpont     
Jegyző helyben van    
a civil társadalom „hangja”  0,150 4,940 0,000 
Hányféle feszültségtípus van a településen?  0,069 2,197 0,028 
60 éves és idősebb lakosok aránya    
Elvándorlás aránya    
Épült-e új lakás    
Éves villamosáram-fogyasztás háztartásonként     
Személygépkocsik aránya    
Rendszeres szociális segélyben részesítettek 
aránya    

A településen előforduló bűncselekménytípusok 
száma    

A bűncselekmények számának növekedése a 
rendszerváltás óta a településen    

A bűncselekmények számának növekedése a 
rendszerváltás óta országosan    

A bűncselekmények számának növekedése 
2003 óta a településen    

A bűncselekmények számának növekedése 
2003 óta országosan    

Bűnérzékenység I. Hányféle bűncselekményről 
volt szó testületi ülésen? 0,129 3,956 0,000 

Bűnérzékenység II. Hány szervezettel, 
személlyel tárgyalt az önkormányzat?  0,246 6,424 0,000 

Lakossági biztonságérzet az országban    
Lakossági biztonságérzet a településen    

 – = Az adott változót nem tartalmazza a modell. 
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T15. táblázat 

A szegregáció különböző típusainak elterjedtsége a település néhány regionális, 
közigazgatási és szociodemográfiai jellemzője szerint 

(a válaszadó települések körében, %) x 

 vallási 
alapon gazdagok szegények új 

beköltözők romák bűnözők 

átlagosan 11 11 33 21 32 7 

Településnagyság 

- 1000 lakos 11 5 26 17 22 4 
1-2000 lakos 11 13 38 26 42 11 
2-5000 lakos 9 16 43 32 45 13 
5000 lakos  11 44 59 27 59 14 

Régió 

Közép-Magyarország  18 26 35 53 31 6 
Közép-Dunántúl 10 12 28 27 15 5 
Nyugat-Dunántúl 12 9 19 22 15 2 
Dél-Dunántúl 5 8 35 17 32 8 
Észak-Magyarország 13 8 41 16 48 12 
Észak-Alföld 13 13 45 13 50 9 
Dél-Alföld 9 10 33 19 29 

Agglomerációhoz tartozik 9 22 32 41 25 5 

kistérségi központ 9 35 58 18 61 15 

helyben van jegyző 10 12 34 23 35 8 

a lakosság szociodemográfiai és gazdasági jellemzői 

Idősek (60 év felettiek) aránya (kvintilis) 

1 12 22 47 35 44 8 
2 7 12 35 24 38 11 
3 12 8 34 15 35 7 
4 12 7 30 19 29 6 
5 11 5 20 13 11 2 

Odavándorlás aránya (kvintilis) 

1 11 8 31 11 28 5 
2 15 12 33 15 32 8 
3 11 11 34 21 36 8 
4 8 10 36 27 39 8 
5 9 13 31 30 22 5 

Vándorlási különbözet aránya (kvintilis) 

1 13 6 35 12 28 6 
2 10 13 33 15 40 9 
3 13 10 34 17 34 6 
4 10 11 31 29 30 7 
5 9 14 31 31 24 7 

Egy háztartásra jutó villamosáram-fogyasztás aránya (kvintilis) 

1 8 12 32 20 30 6 
13 38 13 43 10 

3 13 12 33 21 31 8 
4 10 11 35 22 34 8 
5 9 10 27 30 20 3 

7 
közigazgatási státusz 

2 9 
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 vallási 
alapon gazdagok szegények új 

beköltözők romák bűnözők 

Személygépkocsik aránya (kvintilis) 

1 13 5 49 13 55 13 
2 11 8 33 14 37 8 
3 9 7 29 15 26 6 
4 13 14 31 27 24 6 
5 9 19 25 35 17 3 

Rendszeres szociális segélyben részesülők aránya (kvintilis) 

1 14 10 18 24 10 2 
2 11 14 27 29 18 4 
3 8 10 35 18 33 7 
4 12 10 40 19 42 13 
5 10 9 46 15 56 10 
Épült lakás az elmúlt évben 12 14 35 26 37 8 
x  = Az áldozatok szegregációjának elterjedtsége az alacsony esetszám miatt nem elemezhető. 
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T16. táblázat 
A szegregáció mértékét befolyásoló tényezők modellje (többváltozós lineáris regresszió) 

A szegregáció mértékének 
alapmodellje (illesztett R-

négyzet = 25%) 

A szegregáció mértékének 
kiegészítő modellje 

(illesztett R-négyzet =25%)  

Béta T-
érték szig. Béta T-

érték szig. 

Közép-Magyarország       
Közép-Dunántúl       
Nyugat-Dunántúl       
Dél-Dunántúl       
Észak-Magyarország 0,070 1,993 0,046    
Észak-Alföld – – – – – – 
Dél-Alföld       
Településméret < 1000 fő – – – – – – 
Településméret 1000-2000 fő 0,098 3,511 0,000 0,065 2,036 0,042 
Településméret 2000-5000 fő 0,093 3,154 0,002    
Településméret >5000 fő 0,184 4,081 0,000 0,137 2,517 0,012 
Agglomerációhoz tartozik       
kistérségi körzetközpont        
Jegyző helyben van       
a civil társadalom „hangja”  0,720 2,763 0,006    
Hányféle feszültségtípus van a 
településen?  0,318 12,483 0,000 0,282 9,560 0,000 

60 éves és idősebb lakosok aránya –0,108 –3,706 0,000 –0,115 –3,563 0,000 
Elvándorlás aránya       
Épült-e új lakás       
Éves villamosáram-fogyasztás 
háztartásonként        

Személygépkocsik aránya       
Rendszeres szociális segélyben 
részesítettek aránya 0,120 4,275 0,000 0,125 3,917 0,000 

A településen előforduló 
bűncselekménytípusok száma    0,121 3,371 0,001 

A bűncselekmények számának 
növekedése a rendszerváltás óta a 
településen 

– – –    

A bűncselekmények számának 
növekedése a rendszerváltás óta 
országosan 

– – –    

A bűncselekmények számának 
növekedése 2003 óta a településen – – –    

A bűncselekmények számának 
növekedése 2003 óta országosan – – –    

Bűnérzékenység I. Hányféle 
bűncselekményről volt szó testületi 
ülésen 

– – –    

Bűnérzékenység II. Hány 
szervezettel, személlyel tárgyalt az 
önkormányzat?  

– – –    

Az önkormányzatok bűnmegelőzési 
aktivitása – – –    

Lakossági biztonságérzet az 
országban – – –    

Lakossági biztonságérzet a 
településen – – –    

– = Az adott változót nem tartalmazza a modell. 
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T17.táblázat 
A társadalmi feszültségek különböző típusainak elterjedtsége a település néhány regionális, 
közigazgatási és szociodemográfiai jellemzője szerint (a válaszadó települések körében, %) 

 

különböző 
politikai 

pártállásúak 
között 

a 
gazdagabbak 

és a 
szegényebbek 

között 

az új és 
régi 

lakosok 
között 

a romák és a 
nem romák 

között 

a bűnözés 
miatt 

átlagosan 21 22 20 27 21 

Településnagyság 

– 1000 lakos 15 19 18 22 16 
1-2000 lakos 23 27 24 33 30 
2-5000 lakos 38 23 21 34 34 
5000 lakos  48 34 19 44 26 

Régió 

Közép-Magyarország  31 18 44 23 25 
Közép-Dunántúl 18 15 20 16 14 
Nyugat-Dunántúl 16 16 17 17 12 
Dél-Dunántúl 17 26 16 28 22 
Észak-Magyarország 22 22 21 41 30 
Észak-Alföld 31 32 20 35 26 
Dél-Alföld 28 26 23 25 26 

közigazgatási státusz 

Agglomerációhoz tartozik 27 20 25 19 16 
kistérségi központ 50 33 15 47 25 
helyben van jegyző 24 23 22 28 22 

A lakosság szociodemográfiai és gazdasági jellemzői 

Idősek (60 év felettiek) aránya (kvintilis) 

1 25 23 22 27 26 
2 23 25 24 33 27 
3 24 24 15 31 21 
4 15 21 23 26 21 
5 20 17 18 17 13 

Odavándorlás aránya (kvintilis) 

1 18 18 10 20 14 
2 24 25 16 28 22 
3 29 25 21 31 26 
4 19 18 23 30 23 
5 15 22 31 25 22 

Vándorlási különbözet aránya (kvintilis) 

1 15 21 18 23 22 
2 26 26 14 31 20 
3 24 20 16 27 21 

24 22 25 29 23 
5 18 20 29 25 22 

Egy háztartásra jutó villamosáram-fogyasztás aránya (kvintilis) 

1 22 24 24 28 22 
2 17 22 18 34 30 
3 21 21 21 27 22 

25 22 26 32 23 
5 23 21 14 15 11 

4 

4 
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különböző 
politikai 

pártállásúak 
között 

a 
gazdagabbak 

és a 
szegényebbek 

között 

az új és 
régi 

lakosok 
között 

a romák és a 
nem romák 

között 

a bűnözés 
miatt 

Személygépkocsik aránya (kvintilis) 

1 18 26 24 42 35 
2 19 24 19 33 24 
3 21 22 14 26 22 
4 21 20 24 22 15 
5 27 18 23 13 12 

Rendszeres szociális segélyben részesülők aránya (kvintilis) 

1 17 16 18 11 11 
2 23 21 27 19 19 
3 22 21 19 27 21 
4 25 26 20 39 27 
5 19 27 18 41 31 
Épült lakás az elmúlt 
évben 26 23 22 30 23 
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T18. táblázat 
A település társadalmi feszültségeinek mértékét befolyásoló tényezők modellje (többváltozós 

lineáris regresszió) 
Társadalmi feszültség 

alapmodell (illesztett R-
négyzet = 22%) 

Társadalmi feszültség 
kibővített modell (illesztett 

R-négyzet =26%)  

Béta T-
érték szig. Béta T-

érték szig. 

Közép-Magyarország       
Közép-Dunántúl       
Nyugat-Dunántúl       
Dél-Dunántúl       
Észak-Magyarország       
Észak-Alföld – – –    
Dél-Alföld       
Településméret < 1000 fő – – –    
Településméret 1000-2000 fő 0,068 2,400 0,017    
Településméret 2000-5000 fő 0,082 2,721 0,007    
Településméret >5000 fő       
Agglomerációhoz tartozik -0,054 -1,959 0,050    
kistérségi körzetközpont        
Jegyző helyben van       
Hányféle lakossági kezdeményezés 
fordult elő a településen?  0,191 7,317 0,000 0,149 5,007 0,000 

Hányféle szegregáció van a 
településen?  0,331 12,48

3 0,000 0,281 9,560 0,000 

60 éves és idősebb lakosok aránya       
Elvándorlás aránya       
Épült-e új lakás       
Éves villamosáram-fogyasztás 
háztartásonként  -0,054 -1,970 0,049    

Személygépkocsik aránya -0,097 -2,915 0,004 –0,112 –3,096 0,002 
Rendszeres szociális segélyben 
részesítettek aránya       

A településen előforduló 
bűncselekménytípusok száma    0,166 4,660 0,000 

A bűncselekmények számának 
növekedése a rendszerváltás óta a 
településen 

– – – 0,087 2,598 0,010 

A bűncselekmények számának 
növekedése a rendszerváltás óta 
országosan 

– – –    

A bűncselekmények számának 
növekedése 2003 óta a településen – – –    

A bűncselekmények számának 
növekedése 2003 óta országosan – – –    

Bűnérzékenység I. Hányféle 
bűncselekményről volt szó testületi 
ülésen 

– – –    

Bűnérzékenység II. Hány 
szervezettel, személlyel tárgyalt az 
önkormányzat?  

– – –    

Az önkormányzatok bűnmegelőzési 
aktivitása – – –    

Lakossági biztonságérzet az 
országban – – –    

Lakossági biztonságérzet a 
településen  – – –   

– = Az adott változót nem tartalmazza a modell. 


