
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cesare Beccaria  
 

 



Bűnmegelőzési ismeretek 
_________________________________________________________________________ 

 

 

2 

I. A BŰNMEGELŐZÉS TÁRSADALMI 
ALAKULÁSA ÉS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 

 
A bűnmegelőzés definíciói: 
 
Olyan társadalmi együttműködés, közösségi védelmi rendszer, amely 
az állam és intézményei irányításával, a polgárok 
önszerveződéseinek támogatásával, az adott jogrendszer keretein 
belül biztosítja a jogkövető többség életviszonyainak óvását a 
törvénysértő magatartások bekövetkezése ellen. 
 
A bűn, mint társadalmi tömegjelenség megelőzése ebben az 
értelemben a társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális stb. 
viszonyok olyan fejlesztését feltételezi, amely megszünteti, korlátozza 
azokat az ellentmondásokat, hátrányos helyzeteket, mindazokat a 
körülményeket, amelyek társadalmi méretekben kriminogén hatást 
fejtenek ki. Itt figyelembe kell venni, hogy a kriminogén körülmények 
újratermelődése, új, kriminogén hatású társadalmi mozgások létrejötte 
állandó társadalmi realitás. 
 
A megelőzés fő irányainak kijelölése lényegében azon társadalmi- és 
életviszonyok meghatározása, amelyek tekintetében reális eséllyel 
tervezhetők a bűnözés okainak érvényesülése, illetve új okok 
létrejöttét gátló intézkedések. 
 
A megelőzés eszközeinek tekintjük mindazokat a társadalmi és jogi 
eszközöket, amelyek összhatásukban közvetve vagy közvetlenül 
alkalmasak a bűnözés okainak korlátozására, a sértetté vagy 
elkövetővé válás akadályozására.  
 
A bűnmegelőzés a polgárok önkéntes közreműködésével 
megvalósuló államilag és önkormányzati szinten szervezett 
tevékenység melyben az adott szervezet  
 
- Intézkedéseket foganatosít a bűncselekmények elkövetését 

lehetővé tevő okok körülmények érvényesülésének a 
bűncselekmények elkövetésének megakadályozása érdekében. 

- Koordinációt végez más állami és önkormányzati szervek 
bűnmegelőzési tevékenységét. 

- Együttműködik önkéntes állampolgári kezdeményezésre létrejött 
bűnmegelőzési célú szervezetekkel. 
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Ádám és Éva (vatikáni boltív részlete) 

 
 



Bűnmegelőzési ismeretek 
_________________________________________________________________________ 

 

 

4 

Dr. Kratkóczki Ferenc: 
(2010-ben átszerkesztette: Dudás Péter) 
 

A BŰNMEGELŐZÉS TÁRSADALMI KIALAKULÁSA 
 
 
Az emberi lény saját történelmének kezdetén az ösztönös 
létfenntartás lehetőségeit használta ki. A ragadozókra jellemző egyéni 
önkénnyel vette ki részét a természet javaiból szükségletei mértékéig. 
A családi szaporodással járó társas lét később ráébresztette arra, 
hogy az állatvilágban is meglévő „hordaszellem” alkalmas az erők 
egyesítésére és az élelem közös megszerzésére. Az ősközösségi 
formáció azonban új elosztási elvekhez való alkalmazkodásra 
kényszerítette, ezután már nem lehetett minden az övé, aminek a 
megszerzésében részt vett. A mások közreműködésével összegyűjtött 
kezdetleges értékeket összefogással kellett megvédenie mindazoktól, 
akik nem vették tudomásul járandóságuk határait. Ezen a ponton 
óhatatlanul felmerült a renitensek megfékezésének igénye, majd a 
spontán reagálásokból körvonalazódni kezdtek a gyakorlatban 
alkalmazható visszatartó módszerek. 
A közösségi szankciók alkalmazása a deviáns egyedekkel szemben 
elvetette a társadalmi igazságszolgáltatás magvait. A büntetés 
kezdetben vélhetően a testi erőszakban merült ki, majd a 
tapasztalatokból szerzett bölcsesség alapján megelégedtek a 
kirekesztés hátrányainak alkalmazásával. Ez a folyamat együtt 
érlelődött a közösségi tudat erősödésével, a társadalmilag 
elfogadható magatartások elvárásával és meghatározásával. 
A munkamegosztás és érték-differenciálódás következő foka az volt, 
amikor a közösségi felhalmozás mellett megengedetté vált az egyéni 
gyarapodás, a magántulajdon kijelölése és megóvása. A javak 
elosztása a hozzárendelt igazságosság elosztását is szükségessé 
tette. A „nyájszellem” értékrendjét kezdte felváltani egy elkülönülő 
erkölcsi és gazdálkodási fórum kialakulása. Az „Öregek Tanácsa” mint 
magatartási és életviszonyokat szabályozó testület megvetette alapját 
a későbbi korok önállósult igazságszolgáltatási rendszerének. 
 
A fenti okfejtés alapján azt is mondhatjuk, hogy a BŰNMEGELŐZÉS, 
mint társadalmi jelenség a történelem korábbi szakaszaiban a 
BŰNÜLDÖZÉS tükörképeként volt jelen. A büntetés vetülete az 
elrettentésben nyilvánult meg, amely természetes módon idézte elő 
az erkölcsileg (vallásilag) és jogilag elítélt magatartásoktól való 
általános visszatartást. 



Bűnmegelőzési ismeretek 
_________________________________________________________________________ 

 

 

5 

Ezért mai értelmezésében is logikusnak fogadható el az a 
következtetés, hogy a bűnmegelőzés forrása a társadalmi értékrendet 
szabályozó szervezetek: az egyház és az állam működése és ezek 
eszmei kisugárzása az intézmény-rendszer és polgári egyesülések 
hálózatára. 
 
A Bűnmegelőzés jogirodalmának alapkövét az olasz jogtudós, Cesare 
Beccaria: Bűntett és büntetés (eredetiben: Dei Delitti e delle pene, 
1764.) művében rakta le. Máig helytálló alaptétele szerint: a 
bűncselekményeket jobb megelőzni, mint büntetni. Ezzel 
időrendiségben a bűnüldözés elé helyezte a preventív társadalmi 
feladatokat, egyben olyan széles medret szabott a törvénysértések 
elhárításának, amelyben különböző előjelű: erkölcsi, szociológiai, 
gazdasági és jogi metodikák nemcsak megférnek egymás mellett, de 
kölcsönös erőtérben egyesülhetnek. 
Egyes téziseit a szakmai prioritások igazolása miatt az eltérő 
érdekszférák igyekeznek kisajátítani, pedig a következőkben látni 
fogjuk, hogy csakis összeillő mozaik-elemekként tölthetik be 
össztársadalmi szerepüket. 
Iránymutató megállapításai és egyben módszertani ajánlásai a 
következők: 
- megelőzés legjobb módszere a büntetések elmaradhatatlansága, 
- ezért a legjobb megelőzés a felderítés,  
- de, legbiztosabb, egyben legnehezebb eszköze a nevelés 

tökéletesítése. 
A felsorolás tartalommal való megtöltéséből következik, hogy egy 
adott ország bűnözéssel szembeni mentőöve akkor lehet hatékony, 
ha a felnövekvő nemzedék nevelése  
– a megelőzést szolgáló intézkedések, 
– a hatékony bűnüldözés, 
– és az időszerű felelősségre vonás összhangja érvényesül. 
 
A bűnmegelőzés többféleképpen csoportosítható. Beszélhetünk: 
 -„büntető” megelőzésről, amely a szankcionálás eszközeivel 

történik, és tovább bontható speciális, valamint generális 
prevencióra; 

 -„szociális” (társadalmi) megelőzés azon megfigyelés alapján, 
hogy kapcsolat van a bűnöző társadalmi körülményei és a 
bűnelkövetés között; 

 -„szituációs” (eseti) bűnmegelőzés az alkalmak csökkentésével, 
a bűnelkövetés kockázatosabbá tételével (a potenciális 
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bűnelkövetők „távoltartása” célpontjaiktól, a potenciális 
áldozatok védelme, őrzés, stb.). 

 
Egy másik megközelítés alapján: 
 
 -Primer prevenció: Amit már az élet nagyon korai időszakában 
kell megkezdeni, majd folytatni a serdülőkorban, sőt még ezen túl a 
felnőttkorban is, melynek sarkalatos pontja a mélyre ható 
nevelőmunka. Az egészséges életmód, életkörülmények lehetősége 
egyben a betegségek kialakulásának megakadályozása is. Döntő 
jelentőséggel bír a nevelés, tágabb értelemben a harmonikus 
személyiség kialakulását célzó minden erőfeszítés, valamint a 
tolerancia szint megismerése és konfliktusok lerendezésének 
egészséges útja. 
 
 -Szekunder prevenció: Ez már inkább az egészségügy, de 
annak még sok egyéb határterületeinek feladata. Lényege az, hogy a 
nagyon korai és gyors segítségnyújtás, segítség akkor, amikor még 
nem alakult ki függőség. Ma már egyre inkább előtérbe kerültek a 
többféle módon alkalmazott csoportterápiák, az egyén megtanítása a 
szorongás és a konfliktus alóli felszabadulásra. 
 
 -Tercier prevenció: A már megbetegedettek következetes 
gyógykezelése, szükség szerint rehabilitációja, a betegek lehető 
legjobb állapotban tartása. A rehabilitáció folyamatában a beteg aktív 
részvétele elengedhetetlen következménye a gyógyulásnak, a további 
drogmentes életnek. A szemléletváltozás szükségessége talán e 
területen a legnagyobb. 
 
Gyógyításukat a pszichiátriai osztályok keretében próbálják 
megoldani. 
Az utógondozás a drogfogyasztáshoz való visszatérés megelőzése 
(társas támogató rendszer) családon belül is külső segítséggel. 
 
Ismeretes még a szakirodalomban egy hármas felosztási szint, úgy 
mint általános, különös és egyes bűnmegelőzési kategória. 
A fenti osztályozásból is látszik, hogy a bűnmegelőzés társadalmi 
faktora sokrétű és az adott állam jogrendszerének hátáráig terjedően 
széleskörű lehetőségeket és tevékenységeket biztosító jogelméleti-
jogpolitikai rendszer. 
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A bűnmegelőzés egyik definíciója lehet tehát: olyan társadalmi 
együttműködés, védelmi rendszer, amely az állam és intézményei 
irányításával, a polgárok önszerveződéseinek támogatásával, az adott 
jogrendszer keretein belül biztosítja a jogkövető többség 
életviszonyainak védelmét a törvénysértő magatartások 
bekövetkezése ellen. 
 
2003. évben az Országgyűlés és a Kormány célul tűzte a társadalmi 
szintű bűnmegelőzési hálózat teljes kiépítését, a regionális és 
kistérségi közösségi bűnmegelőzési modell megteremtését. Ebben 
kiemelt jelentőséget tulajdonít az önkormányzatiság elvén alapuló 
jogalkalmazásnak és a helyi partnerségi viszonyok kialakításának. 
Ezáltal bízhatunk abban, hogy emberi összefogással a bűnözés, az 
objektív és szubjektív biztonságérzet arányainak megfelelő 
beállításával kordában tartható és elviselhető jelenségként kezelhető 
a jövőben.  
 
Ezt a folyamatot tankönyvünkben 2003. bázis évig mutattuk be, az 
átdolgozott elektronikus kiadásában a 2010. június 30.-ig hatályba 
lépett törvényeket vesszük figyelembe. 
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Dudás Péter : 
 
A BŰNMEGELŐZÉS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI 
ÁLLOMÁSAI 

 
A történelem tanúsága szerint egyes társadalmi folyamatok elindulása 
és intézményesítés között hosszú idő telhet el. Igy kell tekintenünk a 
bűnmegelőzés rendszerének kialakulását a szükségesség 
megfogalmazásától az intézményrendszer kialakulásáig. 
Történelmi áttekintésünket, mint minden fontosabb társadalmi 
problémánál az ókori bölcsek gondolataival kell kezdeni, akik a 
demokrácia kezdetleges szakaszaiban megfogalmazták téziseiket, 
filozófiai gondolataikat. 
 

„ami megtörtént azt meg nem történné tenni, úgy sem lehet, a 
jövőbenieket kell megelőzni” (Seneca) 

 
Az előző részben találkozhattak a Beccaria-tézisekkel, a 
bűnmegelőzés alapjainak XVIII. századbeli első igazi 
megfogalmazásával.  
Az évszázadok folyamán elsősorban a bűnözők kézre kerítése és 
példás megbüntetése került előtérbe, azonban a bűnözéstől, mint 
társadalmat kísérő negatív jelenségtől mégsem sikerült 
megszabadulni. 
A politika, a szakma, az állampolgárok önkéntes szerveződései 
szembesülve a bűnözés problémakörével hosszú folyamat 
eredményeként megállapíthatták, hogy az újabb bűncselekmények 
elkövetését csak büntetéssel nem lehet megakadályozni. Innen már 
egyenes út vezetett ama felismeréshez, hogy a bűnözés elleni harc 
legígéretesebb formája a bűnmegelőzés.  
A bűnmegelőzés nem látványosan megtérülő, sokszínű és 
legkevésbé mérhető tevékenység, melynek művelése az 
államigazgatási és államhatalmi rendszerekben realizálódik, de csak 
civil kontroll és segítség mellett válhat hatékonnyá.  
Történelmi áttekintésünk a jog mezsgyéjén halad a nemzetközi 
politikai felismeréstől a hazai szakmai megvalósításig a lakossági, 
elsősorban helyi önkormányzati feladatvállalás meghatározásáig és 
kialakulásáig. Tehát visszatekintésünk 1950. és 2003. közötti 53 év fél 
évszád időintervallumban történik. 
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Bekísérés a XIX. században 
 

Nemzetközi kitekintés 
 
A nemzetközi, és ma már a hazai tapasztalatok is azt igazolják, hogy 
a bűnözés csökkenése még a kedvező társadalmi–gazdasági 
feltételek esetén sem automatikusan érvényesülő folyamat. A 
társadalmi jólét növekedése, és ezzel egyidejűleg a rendőrség 
bűnüldöző potenciáljának erősítése sem eredményezte a bűnözés 
jelentős csökkenését. A bűnözéssel, mint társadalmi 
konfliktusrendszerrel együtt kell élnünk. Ez volt a nemzetközi 
bűnmegelőzési törekvések hátterében, ezek a felismerések indították 
el a szakterület világméretű fejlődését. 
Az Egyesült Nemzetek Szövetsége 1950-ben határozta meg 
felelősségét a bűnmegelőzés fejlesztése tekintetében, mely először 
az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC) révén 1959. 
decemberében került megerősítésre. 
 
A bűnmegelőzés ezt követően a Nemzetközi Együttműködések 
Fejlesztésének Erősítése Határozatban (1972.), később az Új 
Gazdasági Világrend megalakításáról szóló Deklarációban (1974.) 
került napirendre. A világszervezet 1977. decemberi határozataiban 
fogalmazta meg a bűnüldözéssel, a bűnmegelőzéssel és a bűnözők 
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kezelésével kapcsolatos konferenciák fontosságát és 
szükségességét.  
 
Az ENSZ 1980-ban fogadta el a bűnözés megelőzéséről és a 
bűnözők kezeléséről szóló jelentést: 
 
• Elismerte a nemzetek eddigi erőfeszítéseit a szakterületen, 

valamint tudomásul vette, hogy a bűnözés világviszonylatban 
jelentős mértékben emelkedett, és új bűncselekménytípusok 
jelentkeztek. 

• Figyelembe vette, hogy a bűnözés jelensége, társadalomra 
gyakorolt hatásánál fogva aláássa az emberek anyagi és szellemi 
jólétét, visszaveti a nemzetek fejlődését, ledegradálja az emberi 
méltóságot és megteremti a gyűlölködés és erőszak légkörét, 
amely veszélyezteti az emberek személyes biztonságát, és 
alapjaiban rengeti meg az életminőséget. 

• Szükségesnek látja a nemzetközi összefogást, koordinálni és 
ösztönözni kell tudományos együttműködést és az érintett 
hatóságok, elsősorban rendőri szervek a bűnmegelőzés terén 
végzett kooperálását, szorosan kapcsolódva a politikai, gazdasági, 
társadalmi és kulturális fejlesztés célkitűzéseihez. 

• Egyetért azzal, hogy a bűnmegelőzés és a büntetések kiszabása 
az adott országok gazdaságfejlődésével, politikai, társadalmi és 
kulturális rendszerével, társadalmi értékeivel és átalakulásával 
összhangban legyen. 

 
A jelentésben megfogalmazott tézisek határozati szintre történő 
emelése a 6. ENSZ Konferencia (1980. augusztus 25.-szeptember 5.) 
eredményes lezárását jelentette, amit „Caracasi Deklaráció” néven 
fogalmaztak meg.  
A Deklaráció a bűnmegelőzés cél-, és eszközrendszerének 
megfogalmazása és az egyes tagországok büntetőpolitikájának 
emberközpontú és előremutató kialakítására való törekvés.   
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Börtönrészlet a XIX. századból 
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A tézisek a következők: 
 
1. A büntetés-végrehajtó rendszerek és a bűnmegelőzési stratégia 

működésének sikere, különös tekintettel a mennyiségileg és 
minőségileg növekedő tendenciákra és a büntetés-végrehajtás 
irányában jelentkező nehézségekre, világviszonylatban attól az 
előrehaladástól függ, amely életminőség megváltozásában, a 
társadalmi viszonyok fejlődésében várható, így tehát alapvetően 
szükséges, hogy a kizárólag jogi kritériumokra épülő 
bűnmegelőzési és bűnüldözési stratégiát felül kell vizsgálni. 

2. A bűnüldözést és a bűnmegelőzést szigorúan gazdasági 
fejlődéssel, a politikai rendszerrel, a szociális és kulturális 
értékekkel és a társadalmi változásokkal együtt kell vizsgálni. 

3. Alapvető és lényeges, hogy a bűnüldözési és bűnmegelőzési 
célkitűzések, programok minden egyes országban az aktuális 
társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági viszonyokra épüljenek. 
Ezzel kapcsolatban a tagországoknak minden területre vonatkozó 
stratégiát kell kidolgozniuk. 

4. Az egyes tagországok sajátosságainak figyelembe vételével együtt 
támogatni kell ezen a területen kezdeményezett kutatásokat. 

5. A tagországoknak felelősséget kell vállalniuk, hogy bűnüldöző 
rendszereik minden szinten megfelelő tevékenységet végeznek, 
feladataik elvégzésére alkalmasak és képzettek, valamint 
személyi, és csoportérdekeken felülállók. 

6. A bűnüldözési politika és az igazságszolgáltatás irányítása olyan 
alapelveken kell, hogy nyugodjék, amely a törvény előtt mindenki 
számára esélyegyenlőséget biztosít. 

7. Arra kell törekedni, hogy a bűnmegelőzés és a bűnüldözés terén 
újabb eredményeket, hatékonyabb technikai megoldásokat érjünk 
el. A büntetőjogot olyan irányba kell továbbfejleszteni, hogy 
eredményes és fontos szerepet játsszon az erőszaktól mentes 
társadalmi viszonyok megteremtésében. 

8. A családnak, az iskolának és a munkahelynek élőbb, szervesebb 
szerepet kell játszania a társadalompolitikai célkitűzések 
megvalósításában, és pozitívan kell hozzáállnia a bűnmegelőzési 
és bűnüldözési feladatok végrehajtásához. E tényezőket feltétlenül 
figyelembe kell venni az országos szintű tervezés, bűnüldözési 
politika és bűnmegelőzési programok kidolgozásában. 

9. Az ENSZ Közgyűlésének és Gazdasági és Szociális Tanácsának 
oda kell hatnia, hogy az érintett ENSZ szervezetek tevékenysége 
a területen különösen regionális szinten fokozódjék. 
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A „Caracasi Dekrétum” 1980-ban megfogalmazott tézisei 
megteremtették azokat az alapokat, melyeken az egyes országok 
kialakíthatták bűnmegelőzési koncepciójukat. Ezeket az elveket a 
törvényhozás, jogalkotás szintén alkalmazta.  
Az ENSZ 68. plenáris ülésén, 1990. decemberében a bűnmegelőzés 
és büntető igazságszolgáltatás területén elsősorban a nemzetközi és 
szervezett bűnözés, korrupció, környezetrombolás és a kábítószer-
kereskedelem terén újabb ajánlásokat fogadott el. 
 
A hazai helyzet ismertetése előtt még egy kis kitérőt teszünk.  Az 
Európai Unió állásfoglalásainak ismertetése is szükséges, mert az 
elfogadott elveknek az elkövetkező években hazánknak is meg kell 
felelnie. 
Európában a legjelentősebb előremozdulás az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága 1987-ben elfogadott tagországok kormányainak 
szóló ajánlása volt: 
 
• Hozzanak létre országos és helyi, vagy regionális bűnmegelőzési 

szervezeteket. 
• Létesítsenek speciális programokat, melyek célja, hogy 

csökkentsék a törvénysértések elkövetésének lehetőségeit és 
növeljék a bűnözők kockázatát. 

• Támogassák a bűnmegelőzéssel foglalkozó kutatásokat. 
• Alakítsák ki az őrszolgálati és biztonsági társaságok működésére, 

ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. 
• Tegyék meg a szükséges lépéseket az együttműködés érdekében. 
 
Az 1987-ben megtartott szakmai konferencia az általános elveket 
„Barcelonai Tézisek” elnevezéssel elsősorban a városi bűnözésre 
koncentrálva tovább bontotta. 
  
Hazai viszonyok 
 
A bűnmegelőzés koordinálására, tárcaközi bizottság létrehozására a 
Minisztertanács 1976-ban adott ki állásfoglalást, azonban az első 
önálló bűnmegelőzési tevékenységre a 80-as évek közepén került 
sor. 
Bármi meglepő a bűnmegelőzést jogrendszerünkben a 
büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. tv. (Be.) és a büntető 
törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv. (Btk.) helyezte el. 
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A Be. 5.§ (1) bekezdésben többek között szerepelt: 
 

…... Fel kell deríteni azokat az okokat és körülményeket is, amelyek 
a bűncselekmény elkövetését közvetlenül lehetővé tették. 
 
A Be. 117.§-a intézkedés volt a bűncselekmények megelőzésére: 
 
   (1) A hatóságok kötelessége, hogy a bűncselekmény elkövetését 
lehetővé tevő, a büntetőeljárás során felderített okokról és 
körülményekről a további bűncselekmények megelőzése végett az 
intézkedésre illetékes szervet külön jogszabály rendelkezései szerint 
értesítsék. 

(2) Az értesített szerv harminc napon belül köteles a hatóságot az 
intézkedéséről tájékoztatni. Ennek elmulasztása esetén a hatóság az 
értesített szerv felettes szervéhez fordul. 
A jogalkalmazás során feltárt hiányosságok kiküszöbölése körében 
módosításra kerültek az úgynevezett szignalizáció, azaz intézkedés a 
bűnözés megelőzésére és más eljárás kezdeményezésére irányuló 
szabályok. 
A jogintézmény alapjait az 1973. évi I. törvény fektette le, eszerint 
értesítési kötelezettség terhelte a büntetőeljárás során eljáró 
hatóságot a bűnözés megelőzése érdekében az eljárásban részt nem 
vevő szervek irányába.  
 
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, mint az új Be. ilyen 
értesítési kötelezettséget nem rögzített. Ezt a hiányosságot pótolta a 
2006. évi LI. törvény, mely értesítési kötelezettséget állapított meg az 
ügyész és a nyomozó hatóság részére. A korábbi szabályozáshoz 
képest új elemként jelent meg, hogy értesítési kötelezettséget írt elő, 
nemcsak a bűncselekmények megelőzése végett, hanem arra az 
esetre is, ha az ügyész, nyomozó hatóság olyan tényt állapít meg 
vagy körülményt észlel, amely miatt hivatalból további, bírósági, 
közigazgatási vagy más eljárás kezdeményezésének vagy 
lefolytatásnak van helye. 
     A hatálybalépés óta eltelt idő rávilágított arra, hogy a fentiekben 
ismertetett okok, tények,   körülmények nemcsak az ügyész, nyomozó 
hatóság eljárása során, hanem a bírósági szakban is felmerülhetnek, 
emiatt a más szervek felé eljárást kezdeményezők körének bővítése 
indokolt. 
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A büntetés és bűncselekmény viszonyáról a mai napig vitatkozunk, az 
egyik ítéletet enyhének, a másikat túlzottnak tartva. A Btk. 37. §-a és 
magyarázata szerint: 
A büntetés a bűncselekmény elkövetése miatt a törvényben 
meghatározott joghátrány. A büntetés célja a társadalom védelme 
érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más 
bűncselekményt kövessen el. 
A rövid, két mondatból álló normaszöveg négy egységre bontható. Mi 
ebből csak a büntetés céljával foglalkozunk. 
 
A törvény a büntetés célját két szinten határozza meg: 
Első szint a megelőzés, amely mind az egyénit, mind az általánosat, 
összefoglalóan, mondhatni társadalmi szinten magában foglalja. A 
büntetés célja tehát kettős: egyrészt magának az elkövetőnek az 
újabb bűncselekménytől való visszatartása, másrészt a generál 
prevenció keretében másoknak bűncselekményektől való 
visszatartása. 
A tudomány képviselői között hosszú évtizedek óta dúl a vita abban a 
kérdésben, hogy a speciál és a generál prevenció közül melyik 
helyezhető előtérbe különös tekintettel arra, hogy a törvény nem tesz 
különbséget a két megelőzési cél között. A speciál prevenciós célokat 
előtérbe helyezők érvei szerint a büntetést mindig adott személyre 
szabják ki, ebből következően igazságtalan valakit azért súlyosabban 
büntetni, hogy másokra hatást lehessen gyakorolni. 
Ezzel szemben az általános megelőzés céljait előtérbe helyezők 
álláspontja szerint a csak a speciál prevencióra figyelemmel lévő  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Börtön belső XX. században 
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büntetés kiszabás kettős hatással járhat, egyrészt a társadalom tagjai 
túl szigorúnak értékelhetik a kiszabott büntetést másrészt, pedig a 
túlságosan enyhe ítéletek bűncselekmények elkövetésére 
ösztönöznék őket. 
Könnyen belátható, hogy a büntetés céljának helyes értelmezése a 
speciális, és generális prevenciós feladatok egyenértékűségén 
nyugszik. 
Az egyéni megelőzés követelménye magában foglalja, hogy a 
büntetéssel a bíróság elérje, hogy az elkövető tartózkodjék a jövőben 
a bűnelkövetéstől. A törvény szövege nem határozza meg, hogy mi 
legyen az indító ok, ami az elkövetőt arra indítja, hogy a jövőben ne 
kövessen el bűncselekményt. A legoptimálisabb esetben a büntetés 
hatására az elkövető személyiségében olyan pozitív jellegű változás 
megy végbe, amely folytán a társadalommal való viszonya 
átértékelődik, s ez akadályozza meg a későbbiekben olyan motivációk 
kialakulását, mely a bűnelkövetést elősegítené. Természetesen a 
bűnelkövetők jelentős részénél ez az optimális eset nem áll fenn, 
ellenben az újabb bűncselekmény elkövetésétől az tartja vissza az 
elkövetőt, hogy vele szemben újabb, adott esetben pontosan az ő 
személyiségét figyelembe véve súlyosabb büntetés kiszabására kerül 
sor.  
Egyébiránt az előzőekben bemutatott nemzetközi bűnmegelőzési 
tézisek a magyar jogban és államigazgatásban, ha kisebb – nagyobb 
késéssel is, de megjelentek. 
Az első jogi szabályozást előkészítő lépések a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsának a jogalkalmazás és jogpolitika irányelveire vonatkozó 
14/1973. évi Határozata adta. Ez alapján a bűnözés  elleni 
küzdelemnek elsősorban a bűncselekmények megelőzésére kell 
irányulnia. 
Az ezt követő jogszabály, az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 
17. törvényerejű rendelet 5. § (1) szerint a bűnözés elleni harc során 
gondoskodni kell a bűncselekmények megelőzéséről, felderítéséről, a 
büntetés hatálya alatt álló személyek ellenőrzéséről. 
 
A tvr. végrehajtására született meg a rendőrségről szóló 39/1974. évi 
MT Rendelet, melynek 7. §-a megfogalmazza, hogy a rendőrség 
intézkedéseket foganatosít a bűncselekmények megelőzése, 
felderítése, illetőleg az előkészületben lévő, vagy megkezdett 
bűncselekmények véghezvitelének megakadályozása érdekében. A 
rendelet, a leírt feladatok mellett megfogalmazza a rendőrség 
bűnözés elleni harcban betöltött szerepére vonatkozó hatásköröket és 
intézkedési jogosultságokat. 
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A feladat, a hatáskör és jogosultság együttes meghatározása azt 
feltételezi, hogy ami ezen kívül esik és bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
azt más szervnek, szervezetnek, intézménynek kell végrehajtania, 
természetesen saját hatásköri és intézkedési lehetőségein belül. Aki 
ezt figyelmetlenségből, vagy - rosszindulatot feltételezve - akarattal 
külön kezeli, az levonhatja azt a téves következtetést, hogy a 
bűnmegelőzés csak a rendőrség kötelezettsége. 
Ez az értelmezés sok tekintetben visszavetette a bűnmegelőzés 
bázisának kiterjesztését, és sok tekintetben a bűnüldöző szervet a 
területen szinte magára hagyta.  
Az 1990-es évek elejére az emberi jogok előtérbe kerültek, és a 
rendőrség korábbi hatósági megelőzési jogosultságainak egy jelentős 
és meghatározó részét rövid idő leforgása alatt elveszítette.  
A demokrácia fejlődése a Magyar Köztársaság Alkotmányában 
lefektetett alapelvek érvényesülését mindenekfelett követelte meg. 
Ha a rendőrségnek egyes korábbi jogszabályokban meghatározott 
kényszerintézkedésekhez, bűnözői ellenőrzésekhez jelenleg nincs 
alkotmányos joga, az nem jelenti azt, hogy újabb jogszabályokkal – 
akár a rendőrség, akár az önkormányzat részére – nem lehet 
meghatározni az emberi jogok figyelembevételével újabb ellenőrzési 
feladatokat.   
Itt lehetne ismertetni a rendőrség 1990–től napjainkig végzett 
bűnmegelőzési tevékenységének alapjait. Ez a könyv nem a 
rendőrség bűnmegelőzési feladatairól szól, hanem a bűnmegelőzés 
feladatkörének, bázisának kormányzati szinten meghatározott 
kiszélesítéséről, az önkormányzati bűnmegelőzési lehetőségek 
megfogalmazásáról. Azért csak lehetőségekről beszélhetünk, mert az 
ide vonatkozó 1002/2003. sz., és ezt módosító 1066/2003. sz. 
Kormányhatározat a feladatok kialakításáról szól, a törvényi 
kidolgozás a jövő feladata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Összefogás (Google.com) 
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A bűnmegelőzés intézményrendszerének kiszélesítését szolgáló 
szabályozások (1990-2009.) 
 
Történeti áttekintésünk utolsó szakasza az elmúlt évtized 
eseményeinek, eredményeinek összefoglalása. 
Az előző részben eljutottunk oda, hogy a rendőrségnek a 
bűnmegelőzési intézkedésekre vonatkozó jogosultságai erőteljesen 
csökkentek, de más intézmény nem vonta, vagy jogilag nem vonhatta 
hatáskörébe a szükséges a társadalom építése, fejlődése alapján  
elvárható „minimális” hatáskört és intézkedési lehetőséget. 
 
Dr. Bócz Endre, mint kriminológus 1987. évben a bűnmegelőzés 
helyzetét az alábbi módon jellemezte: 
 

„A király meztelen!” 
 
Ez év elején megszületett a „bűnmegelőzés hatékonyságának 
növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról” szóló 
1002/2003. (I.8.) Korm. határozat, valamint ezt módosító 
1066/2003.(VII.18) Korm határozat. Most kimondhatjuk, hogy  
 
   „A királyt újra kell öltöztetni.” 
 
Ez a jegyzet az „új ruha szabásához” szeretne segítséget nyújtani, így 
a kormányhatározatban foglaltakkal, elsősorban a mellékleteként 
megjelent cselekvési programban megfogalmazott feladatok 
végrehajtásával külön fejezetben, nagyobb terjedelemben 
foglalkozunk. 
 
A Minisztertanács a bűnmegelőzés egyes feladatairól szóló 
rendeletének tervezete 1989. évben elkészült. Az alapelvek szerint: 
• meg kell alakítani az Országos Megelőzési Tanácsot, 
• a Tanács mellé megfelelő pénzügyi alapot kell létesíteni, 
• el kell kezdeni a szükséges törvények előkészítését 

(vagyonvédelem, kényszerintézkedések jogi oldalról történő 
újrafogalmazása). 

 
A határozatban foglalt feladatok 1994-2003. évek között törvényi vagy 
rendeleti szabályozással nagyrészt már az adott kor szellemének 
megfelelően megvalósultak, illetve egyes jogszabályok korszerűsítése 
jelenleg is folyamatban van (vagyonőri tevékenység). 
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Ahhoz, hogy a törvényi szabályozás jelenlegi felemás helyzetét 
megértsük, szükséges tisztázni a bűnmegelőzés alapvető elveit és 
eszközrendszerét, és az alkalmazott módszereket. 
A bűnmegelőzés szakmai jellegű bemutatását az Országos Rendőr-
főkapitányság egy belső, de más ágazatokra és a törvénykezés 
egészére vonatkozó javaslatára alapozzuk. 
 
A megelőzés elvei 
 
1. A tevékenység csak az állampolgárokat megillető alkotmányos 

jogok, az emberi méltóság tiszteletben tartásával folytatható. Tilos 
bármely megelőzési tevékenység, amely egyes állampolgárokat, 
vagy bármely csoportját hátrányos megkülönböztetéssel sújtja.  
Az állampolgárok személyét és jogait, a gazdálkodó szervezetek, 
intézmények tevékenységi körét, tulajdonosi jogosítványait érintő 
megelőzési tevékenység csak nyilvánosan kihirdetett, mindenki 
számára hozzáférhető jogszabályok vagy a bíróság e szabályokon 
alapuló döntése alapján végezhető. 

2. A megelőzés állami kormányzati feladat, melynek alapelveit, fő 
irányait, szervezeti rendszerének kereteit a törvényi felhatalmazás 
alapján a kormány határozza meg. A helyi államigazgatási 
szervek, önkormányzatok feladata a megelőzés helyben 
szükséges súlypontjainak, szervezeti rendszerének kialakítása. 

3. A megelőzés, mint kormányzati feladat jelentékeny részben az 
államigazgatási szervek tevékenységében, az egészségügyi és 
szociális, az oktatási és belügyi igazgatásban realizálódik. A 
kormányzati feladatok egyben munkamegosztást, ebből 
következően ágazati felelősséget is feltételeznek. 

4. Jogszabályi és szervezeti úton egyaránt biztosítani kell azt az 
állampolgári jogot, hogy a társadalom tagjai, képviselők utján 
irányítsák és ellenőrizzék a megelőzés államigazgatási szerveinek 
munkáját. 

5. Az állampolgároknak joguk van személyük, jogaik, jogos érdekeik 
és tulajdonuk védelmében öntevékeny vagy a rendfenntartó 
erőkkel együttműködő szervezeteket alapítani. 

6. A megelőzés jog- és intézményrendszerét, igazgatási feladatait 
keretjelleggel, a helyi önkormányzatok számára széleskörű 
önállóságot biztosítva kell meghatározni. 

7. A megelőzés koncepcióját és a megelőzési tevékenységet 
elsősorban a tudományosság igényeinek megfelelően, az adott 
társadalmi realitásokat figyelembe véve kell kialakítani és 
gyakorolni. 
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8. Azoknak a megelőzési feladatoknak kell elsősorban elsőbbséget 
biztosítani, melyek a legáltalánosabb megelőzési hatás kifejtésére 
irányulnak a legveszélyesebb, a közvéleményt legjobban irritáló, a 
köznyugalmat leginkább veszélyeztető, illetve a bűnözésben új 
minőséget jelentő bűncselekmény-fajták megelőzésére irányulnak. 

 
A megelőzés fő irányai 
 
1. A bűnalkalmak korlátozása. Magában foglalja az ember élete, testi 

épsége, egészsége ellen irányuló bűncselekmények okainak és 
feltételeinek korlátozását, a vagyon és a gazdálkodás rendjének a 
közösségi életterek, tárgyi és természeti környezet védelmét. 

2. Azok támogatása, akik az őket körülvevő szűkebb és tágabb 
környezet negatív hatásainak, ártalmainak kitéve bűnelkövetővé 
válhatnak. Ide tartoznak, akik személyes tulajdonságaik, 
élethelyzetük, környezetük révén fokozottan vannak kitéve annak 
a veszélynek, hogy áldozattá, bűncselekmények sértettjeivé 
válhatnak. 

3. A bűnismétlés megelőzése érdekében a bűnelkövetők társadalmi 
integrációját előmozdító és az újabb bűncselekmény elkövetését 
megakadályozni hivatott intézkedések együttesét kell 
megvalósítani (szociálpolitika, mentálhigiénés feladatok). 

 
A megelőzés eszközei 
 
A megelőzés társadalmi eszközei: 
• A család-, gyermek-, és ifjúságvédelem az oktatás és nevelés, a 

sajátos társadalmi csoportok megelőzési célzatú védelmét 
biztosító szociálpolitika az ehhez tartozó jog, intézményrendszer 
valamint ezek alapján kialakult ellátások és szolgáltatások 
összessége.  

• A megelőzést célzó öntevékeny állampolgári kezdeményezések. 
• A vagyon és gazdaságvédelemben érvényesülő megelőzési 

tevékenység érdekében vagyonvédelmi szolgáltatások széleskörű 
bevezetése. 

• A közvélemény tájékoztatása, propagandatevékenység. 
 
A megelőzés jogi eszközei: 
 
Az államigazgatási tevékenység a gazdálkodás és a kereskedelem 
ellenőrzése, valamint a már előző részben felsorolt társadalmasítás 
jogi szabályozása. 
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Az eszközök, feltételek biztosítását szolgálják a már megalkotott 
törvények, melyek az adott szakterületen belül ide vonatkozó 
kitételeket is tartalmaznak: 

- A helyi önkormányzatokról (1990. évi LXV. tv.) 
- A közoktatásról (1993. évi LXXIX. tv  
- A rendőrségről (1994. évi XXXIV. tv.) 
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (1997. évi 

XXXI. tv.) 
- Az egészségügyről (1997.évi CLIV. tv.) 
- A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei 

őrszolgálatokról (1997. évi CLIX. tv.) 
- A szervezett bűnözésről, valamint az összefüggő egyes 

jelenségek elleni fellépés szabályairól (1999. évi LXXV. tv.) 
- A közterület felügyeletről  (1999. évi LXIII tv.) 
- A személy és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozó 

tevékenység szabályairól (2005. évi CXXXIII tv.) 
- A polgárőrségről szóló (2006. évi LII tv.) 
- Az egyes fémek begyűjtésével és  értékesítésével összefüggő 

visszaélések visszaszorításáról (2009. évi  LIX tv.) 
A felsorolt törvényeken kívül még egyéb jogszabályok is jelentős 
mértékű meghatározó és szabályzó szerepet töltenek be.  
Részletes ismertetés az adott szakterületre vonatkozó fejezetben. 
 
A bűnmegelőzés társadalmasításának fejlődése 
 
Az 1980-as évek végére a társadalmi akarat és az állami 
intézményrendszer külön–külön felismerte a bűnmegelőzés 
szükségességét és a társadalomra gyakorolt hatását. 
Az 1989. év végén az Országos Rendőr-főkapitányságon és azt 
követően egy - két év alatt valamennyi megyei rendőr-
főkapitányságon megalakult a bűnmegelőzési egység (osztály, 
alosztály). Ezzel egyidőben a rendőrségen belső intézkedés született 
a bűnmegelőzési feladatokról. 
 
Az irányadó elvek azonosak a már ismertetett koncepcionális 
megfogalmazásokkal. A rendőri bűnmegelőzés irányának, területeinek 
felosztása társadalmi szinten ma is helytálló. 
 
A bűnmegelőző tevékenység főbb feladatai: 

• A bűnmegelőzés információrendszerének kialakítása és 
működtetése; 

• Család-, gyermek-, és ifjúságvédelem; 



Bűnmegelőzési ismeretek 
_________________________________________________________________________ 

 

 

22 

• Szenvedélybeteggé, áldozattá, és bűnelkövetővé válás 
megelőzése; 
• A visszaesés, és szervezett bűnözés megelőzése; 
• Megelőző vagyon- és gazdaságvédelem; 
• Közösségi életterek rendjének és biztonságának, a környezet 

és a természet értékeinek védelme; 
• Bűnmegelőzés koordinációja; 
• Bűnmegelőzési tájékoztató és propagandatevékenység; 

 
Igazodási elvnek a továbbiakban ezt a feladatrendszert tekintjük, de 
nem a rendőri bűnmegelőzés bemutatása a feladatunk, hanem a 
bemutatott feladatrendszer alapján megtalálni a közösségi 
bűnmegelőzés helyét és szerepét. 
A bűnmegelőzés tényleges helyének kijelölése az elsődleges törvényi 
szabályozásoknál csak félmegoldást eredményezett. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint: 
 

8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi 
közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a 
településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, ….. 
gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól; 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési 
önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, 
anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben 
és módon lát el. 

(3) Törvény a települési önkormányzatokat kötelezheti arra, hogy 
egyes közszolgáltatásokról és közhatalmi helyi feladatok ellátásáról 
gondoskodjanak. E kötelezettségek a település nagyságától, a 
lakosságszámtól, és egyéb feltételektől függően eltérően is 
megállapíthatók. 

(4) …….. 
(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a 

lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, 
együttműködik e közösségekkel. A képviselő-testület a szervezeti és 
működési szabályzatában határozza meg, mely önszerveződő 
közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási 
jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein. 

9. § (1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat- 
és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet 
a polgármester képviseli. 
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(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a 
polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat 
testülete, a képviselő-testület hivatala látják el. 

(3) A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a 
bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a helyi kisebbségi 
önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint 
társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e 
hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem 
ruházható. 

(4) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások 
céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet (a 
továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, kinevezi a vezetőiket. 

 
A helyi önkormányzatokról szóló törvényből csak azokat a részeket 
emeltük ki, melyek közvetlenül kapcsolatba hozhatóak a 
bűnmegelőzéssel. Ebben az esetben a helyi közbiztonság védelme az 
a feladatkör, melybe a bűnmegelőzés beleágyazható. Az itt említett 
önkormányzati törvény alapján alakultak meg az első települési 
polgárőrségek, majd az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 
alapján váltak szervezetté, és megyei valamint országos szövetséggé.  

 
A települési bűnmegelőzési feladatok kialakítására a következő 
kísérlet a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben történt 
meg: 
9. § (1) A települési önkormányzat szerződést köthet a közigazgatási 
illetékességi területén működő rendőrkapitányság vezetőjével - 
rendőrségi kötelezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitány előzetes 
egyetértésével - különösen a helyi közbiztonságot érintő feladatok 
ellátása, a Rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének 
összehangolása, valamint az illetékességi területén működő rendőri 
szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése 
érdekében.  
10. § (1) A rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a 
rendőrfőkapitány és az illetékességi területen működő 
önkormányzatok, a közbiztonsággal összefüggő feladatok ellátásának 
társadalmi segítésére és ellenőrzésére - a közbiztonság 
fenntartásában érintett állami és társadalmi szervezetek bevonásával 
- bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot hozhatnak létre. A 
bizottság elnökét, tagjait együttesen bízzák meg az önkormányzat 
képviselő-testülete megbízatásának időtartamára. 
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(2) A bizottság maga állapítja meg működésének részletes eljárási 
szabályait. A működéséhez szükséges költségeket a Rendőrség és 
az önkormányzatok külön megállapodásban rögzített arányban viselik. 

(3) A bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságnak a település 
közbiztonságának helyzetével, valamint az annak fenntartásában 
érintett szervek tevékenységével kapcsolatos állásfoglalását a 
bizottság elnöke megküldi az (1) bekezdésben említett rendőri szerv 
vezetőjének, továbbá a települési önkormányzat képviselő-
testületének. A bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság és a rendőri 
szerv vezetője vagy a polgármester közötti véleményeltérés esetén az 
érintettek kérhetik a felettes rendőri szerv vezetőjének állásfoglalását. 
Az állásfoglalást - a vitában érintett rendőri szerv vezetője útján - meg 
kell küldeni a bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságnak és a 
települési önkormányzat képviselő-testületének. 

(4) Ha a települési önkormányzat képviselő-testülete a saját 
szervezetén belül közbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottságot hoz 
létre, a rendőrkapitány, a fővárosi önkormányzat esetében a 
rendőrfőkapitány, a bizottság munkáját - a titok- és az adatvédelemre 
vonatkozó rendelkezések figyelembevételével - a feladatai 
ellátásához szükséges tájékoztatás megadásával köteles elősegíteni. 
 
Ezzel a lehetőséggel sem éltek az önkormányzatok, hiszen az 
országban ilyen bizottságokat csekély számban hoztak létre.  
A változás, az előrehaladás ezen a területen várható elsősorban, 
mivel a jelenlegi törvényi előkészületek (jelenleg kormányhatározat) 
ennek a lehetőségét próbálja a helyi önkormányzati törvénybe 
beépíteni (említett 8. és 9 §.). Ma már az állami 
intézményrendszerben az önkormányzatok részére kiírt 
bűnmegelőzési célzatú pályázatok alapvető feltétele a bizottság 
létezése és a település önkormányzata által elfogadott 
bűnmegelőzési, közbiztonságot magában foglaló koncepció megléte. 

 
A kormány bűnmegelőzési stratégiájának kidolgozását segítette elő 
az általa 1995. évben létrehozott szervezet, az Országos 
Bűnmegelőzési Tanács. 
E szervezet a kormány érdekegyeztető, döntés-előkészítő és 
javaslattevő szerve, amely állásfoglalásaival és javaslataival segíti a 
kormánynak a bűnözés visszaszorítása érdekében végzett 
tevékenységét.  
Ezt követően kezdődött meg a bűnmegelőzés pénzügyi alapjának a 
kialakítása. A kormány a közbiztonság javítása, a hatékony 
bűnmegelőzés, valamint a helyi önkormányzatoknak és az 
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állampolgárok közösségeinek a közbiztonság javítására irányuló 
önkéntes tevékenysége folyamatos támogatása érdekében 1997. 
évben Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány 
(OKBK) elnevezéssel közalapítványt létesített.  
 
A bűnmegelőzés rendszerének kialakítása, az alapok lerakása mellett 
egy társult szakterület, az áldozatvédelem alapvető szabályozását is 
el kellett végezni. 

A Kormány - elfogadva az európai és a világszervezetek 
bűncselekmények áldozatai állami és társadalmi gyámolítását 
előmozdító elveket, ajánlásokat - a bűncselekmények, különösen a 
súlyos, erőszakos bűncselekmények sértettjei és hozzátartozói (a 
továbbiakban együtt: áldozatok) érdekei hatékonyabb 
érvényesítésének elősegítése, támogatása, a jogsértések erkölcsi, 
egészségügyi és anyagi következményeinek enyhítése, orvoslása 
végett 1999. évben   módosította  a Tanács és a Közalapítvány 
tevékenységét. 
A bűncselekmények áldozatainak „részleges” kártalanítása, a 
kárenyhítés szabályainak lefektetése a 209 /2001. Korm. rendeletben 
történt meg. Itt felsorolásra került mindazon bűncselekményfajta, 
melyben az áldozatnak, vagy hozzátartozójának lehetősége van a 
kárenyhítésre. A kárenyhítés szabályainak pontosítása szükségessé 
tette a már létező közalapítvány átalakítását.  
Ezzel a pénzügyi alapok letétele befejeződött, és az 1070/2001. 
Korm. határozat alapján az OKBK talaján megalakult a Biztonságos 
Magyarországért Közalapítvány. 
 
A jogtörténeti összefoglaló áttekintése után közösen levonhatjuk azt a 
következtetést, hogy egy rögös úton eljutottunk a bűnmegelőzés 
társadalmasításához, a megfelelő hatékony intézményrendszer 
kialakításáig. 
A Kormány 2003. évben jelentős mértékben megváltoztatta a 
bűnmegelőzés intézményrendszerét. A változás a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégiára és az ezzel szinkronban lévő Országos 
Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) megalakulására vonatkozik. Ez a 
szervezet az Országos Bűnmegelőzési Tanácsnak jogutódja.  
A 2001. évben megalakult Biztonságos Magyarországért 
Közalapítványt a Kormány megszüntette és feladatkörét beolvasztotta  
az OBmB  intézményrendszerébe. 
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A Bizottság munkáját az Igazságügyi Minisztériumon belül végezte, 
illetve 2006. – 2010. között az Igazságügyi és Rendészeti 
Minisztériumban történik a terület koordinálása. Várhatóan ez az ujjá 
alakult Belügyminisztérium hatáskörében kerül. 
 
A „Bűnmegelőzési ismeretek” című kiadvány ezeket a területeket 
fogja össze és adja meg az alapismereteket, praktikákat e kiemelt 
feladat végzéséhez. 
 
Felhasznált irodalom 
 
Bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről RTF – BM (1981) 
BM – A megelőzés koncepciója (1989) 
A bűnözés megelőzésének társadalmi és jogi eszközeiről. MT 
határozattervezete (1989) 
ORFK Bűnmegelőzési Osztály által lefordítatott és közétett anyagok 
(1991-1993) 
Dr. Fuér Angéla: A Bűnmegelőzésről….ORFK Tájékoztató 10/1993 
MK Törvénytár 
A Bűnmegelőzési Társadalmi Tanács működtetésének feladatai RTF- 
Kovács Miklós r. főhadnagy szakdolgozata 1986. 
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Dudás Péter 
 

A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája 
 
A folyamat kezdete a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája, 
mint az országgyűlés által egyhangúlag elfogadott  115/2003. (X. 28.) 
OGY. Határozat. Ezt követően indult meg a bűnmegelőzés 
társadalmasítása és 2003-2008. közötti időben kialakult az ehhez 
kapcsolódó intézményrendszer is. 
 
A Stratégia felépítése: 

• A bűnmegelőzés a társadalom közügye 
• Helyzetelemzés – A bűnözés helyzete Magyarországon 
• SWOT elemzés 
• A társadalmi bűnmegelőzés előzményei, a jelenlegi helyzet és 

a nemzetközi elvárások 
• Alapelvek és működési elvek 
• A társadalmi bűnmegelőzési stratégia célrendszere 
• Prioritások és beavatkozási területek 
• A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának szervezete, 

finanszírozása 
 
A Stratégia az elemzések, a társadalmi körülmények és több más 
szempont figyelembevételével tartalmazza a legfontosabb 
prioritásokat: 
 

1. A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése 

2. A városok biztonságának fokozása 

3. Családon belüli erőszak megelőzése 

4. Az áldozattá válás megelőzése, áldozat segítés, az áldozat 
    kompenzációja 

5 A bűnismétlés megelőzése 

 
A bűnmegelőzés területén egyik legnagyobb változása az 
áldozatokkal való bánásmódban történt.  
A Bűnmegelőzési ismeretek kiadvány e szakterületet egy teljes 
fejezetben mutatja be, most csak az alapvető, elsősorban jogi és 
intézménybeli változásokat mutatjuk be.  
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Az intézményrendszer változásai: 
 
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) 2005-ben jelentős 
lépést tett egy szolgáltató, ügyfélbarát, de egyúttal racionális és 
költséghatékony, dekoncentrált szervezet létrehozására: átalakította a 
Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos 
Hivatalát (PJSZ) és a Központi Kárrendezési Irodát (KKI).  
A KKI 2006. január 1-jével megszűnt, általános jogutódja a PJSZ, 
melynek neve Igazságügyi Hivatalra változott. Az átalakítás alapján az 
IRM felügyelete alá tartozó területi hatósági, szolgáltató típusú 
feladatok nagy részét 2006. január 1-jétől egy hivatal, az Igazságügyi 
Hivatal (IH) végzi. Az IH önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett 
teljes jogkörrel rendelkező, országos hatáskörű, központi hivatal, 
irányítását és szakmai felügyeletét az igazságügyi és rendészeti 
miniszter gyakorolja. A főigazgató által vezetett IH központi, országos 
illetékességű szervezeti egysége a Központi Igazságügyi Hivatal, 
területi szervezeti egységként működnek a megyei (fővárosi) 
igazságügyi hivatalok, élükön igazgató áll.  
Az IRM felügyelete alatt működő szervezet tevékenységi köre 
folyamatosan bővült, 2007. január 1-je óta az IH hat szakterületért 
felel: 
Pártfogó felügyelői tevékenység: 
A 2003. július 1-jei intézményi reform során létrehozott Pártfogó 
Felügyelői Szolgálat egy szervezetbe integrálta a ’70-es évek óta 
külön rendszerben működő, a fiatalkorú és a felnőtt korú elkövetőkkel 
foglalkozó pártfogói tevékenységet.  
Büntetőügyekben alkalmazható közvetítő tevékenység (mediáció): 
A 2003. július 1-jei intézményi reform során létrehozott Pártfogó 
Felügyelői Szolgálat egy szervezetbe integrálta a ’70-es évek óta 
külön rendszerben működő, a fiatalkorú és a felnőtt korú elkövetőkkel 
foglalkozó pártfogói tevékenységet.  
Jogi segítségnyújtó tevékenység : 
A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 2008. január 1. napjától  a jogi 
segítségnyújtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 
2007. évi CLI. törvény az intézményrendszert továbbfejlesztette: e 
határidőtől kezdődően a polgári és büntető eljárásokban pártfogó 
ügyvédet a továbbiakban már nem a perben eljáró bíróság, hanem az 
Igazságügyi Hivatal biztosíthat. 
Áldozatsegítő tevékenység: 
Napjaink büntetőpolitikájának egyik kiemelt feladata a bűnözés okozta 
káros hatások csökkentése és a bűncselekményeket elszenvedők 
társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. Az államnak 
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kifejezésre kell juttatnia, hogy a társadalom, a közösség szolidáris az 
áldozatokkal.   
Kárpótlási, kárrendezési tevékenység:  
A rendszerváltás óta tartó folyamat, várhatóan az idő elteltével a 
kárpótlás teljes lesz és ez a tevékenység befejezhető. 
Lobbytevékenységről szóló törvény végrehajtása : 
A közhatalmi döntések befolyásolását célzó törekvések, illetve 
érdekérvényesítés nyilvánosságának biztosítása érdekében az 
Országgyűlés megalkotta a lobbytevékenységről szóló 2006. évi 
XLIX. törvényt. 2006. szeptember 1-jétől csak nyilvántartásba vett 
természetes személyek és szervezetek folytathatnak 
lobbytevékenységet, amelyet a törvény megbízás alapján, ellenérték 
fejében folytatott tevékenységként határoz meg.  
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Dudás Péter – Simkó Imre: 
 

II. A BŰNÜGYI HELYZET ALAKULÁSA 
MEGYÉNKBEN 

 
 
Bevezető 
 
Jegyzetünk tartalmazza azokat az alapvető ismereteket, melyek 
alapján egy település elkészítheti saját bűnügyi elemzését, 
kidolgozhatja bűnmegelőzési – közbiztonsági koncepcióját. 
A stratégia kidolgozásának alapja természetesen a terület bűnügyi 
helyzetének ismerete, valamint az ehhez szükséges statisztika 
megléte és értelmezése. 
Ezeket az ismereteket szeretnénk közzétenni. 
 
A statisztikai rendszer alapjai  
 
A bűnözéssel és a bűnüldöző szervezetek munkájával, 
eredményességével az Egységes Nyomozó hatósági és Ügyészségi 
Bűnügyi Statisztika (röviden: ENYÜBS) foglalkozik, amit az 59/2007. 
(XII.23.) IRM rendelet szabályoz. 
A jelenleg használt rendszer 2007. január 1-jétől működik, az eltelt idő 
alatt alapjaiban nem, de a különböző büntetőjogi és egyéb társadalmi 
változások vonatkozásában többször változott, korszerűsödött. 
A rendszer alapja az elkövetett bűncselekmény és az elkövető (tettes) 
adatainak, az elkövetés körülményeinek regisztrálása.  
Kiegészül az adatbázis a nyomozás adataival, melyben a 
fogvatartástól az ügy lezárásáig a fontosabb állomások regisztrálásra 
kerülnek. 
A bűncselekmények szubjektív és objektív okainak feltárására 
adatokat tartalmaz. 
A statisztikai lapok feldolgozása elsősorban a büntető-, és 
büntetőeljárási jogszabályok (törvények) előírásainak megfelelően 
történnek meg, több évtizede kialakult csoportosítási rend szerint. 
Az évenkénti összehasonlítást befolyásolja, hogy időközben több 
jogszabály megváltozott. Befolyásoló tényező, hogy a jelenlegi 
rendszer bevezetésekor a szabálysértés felső értékhatára 2.000 Ft 
volt, ez ma már 20.000 Ft. 
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Az ENYÜBS alapja a Btk. adott szakasza alapján lefolytatott 
nyomozás. 
Az első adatközlés a nyomozóhatósági eljárás befejezésével 
egyidőben történik. Ha az ügy ügyészi szakba kerül, a statisztikai 
adatszolgáltatás folytatódik. Ezt követően a rendszert egységesen 
kezelik és minden hónapban megyei, és belügyminisztériumi szinten 
rögzítik. Az értékelés bűncselekmény kategóriák szerint megyei 
szinten havonta történik. Országos értékelésre minden negyedév 
végén kerül sor. 
A bűncselekmények számán és fajtáján túl a szakemberek képet 
kaphatnak egyes bűncselekmények elkövetési körülményiről is. 
Figyelemmel kísérhető az elkövetés helye, módszere, eszköze és 
tárgya. 
Hasonló módon lehet adatokat szerezni az elkövetővel kapcsolatban 
is.   
A rendszer hátrányai: 
 
♦ A statisztikai adatok a nyomozati (rendőrségi és ügyészségi) 

szakasz végén kerülnek be a rendszerbe. Ez olyan időbeli 
eltéréseket eredményezhet, hogy az adott ügyre vonatkozó 
statisztikai mutatók nem az elkövetés évében jelennek meg a 
mérésekben. Így fordulhat elő, hogy egy – egy település bűnügyi 
helyzetképének időszakos átvilágítása nem a valós képet tükrözi. 
Példának okáért, ha egy község önkormányzata saját hivatali 
regisztrációja alapján ismeri az adott évben elkövetett helyi 
bűnesetek számát, lehet hogy ettől a rendőrségi, ügyészségi 
statisztika – az előző év „áthozata”, illetve a jogi minősítések 
halmozódása miatt számszerűségében teljesen eltérő. 

 
♦ A bűncselekmények száma egy egyszerű cselekmény esetén is 

növekedhet, mivel irattárca eltulajdonításakor nemcsak az 
eltulajdonított értékre vonatkozó lopás valósul meg, hanem a 
tárcában lévő hivatalos okiratokra vonatkozóan is visszaélés 
történt.  

♦ Az adatszolgáltatás kisebb településekre kezelhető adatokat ad 
meg, de nagyobb város esetében nem tesz különbséget 
településrészek között. 
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Statisztikai összehasonlítások 
 
Az ország közigazgatási egységei népesség, terület szempontjából 
nagy különbözőségeket mutatnak. Borsod- Abaúj – Zemplén megyét 
Nógrád vagy Heves megyével - de említhetnénk Pest megyét is - nem 
lehet abszolút adatok alapján összehasonlítani. A bűnözéssel 
kapcsolatban fajlagos összehasonlító adatok a következők: 
 
♦ 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma. Az adat a 

bűnözési fertőzöttséget adja meg. Minél kisebb annál jobb a 
terület biztonsága. A megyék közötti rangsor 1-19 közötti érték 
legjobbja a 19. helyen álló, mivel a legkevésbé fertőzött. 

 
♦ 100.000 lakosra jutó bűnelkövetők száma. Az adat nagysága a 

területen bűncselekményt elkövető személyek számát adja meg. 
Minél nagyobb a szám, annál fertőzöttebb a terület. Itt a legjobb 
helyezés az 1. hely.  

 
Bűncselekmények statisztikai értékelése 
 
A bűncselekménytípusok teljes megjelenítése lehetetlenné tenné az 
elemzést, az adatok feldolgozását. (Btk. 139.§-366.§.). Az ENYÜBS 
által adott adatok csoportosítása elsősorban a Btk. egyes fejezetei 
szerint történik meg. Ezen belül egyes kiemelkedően fontos adatot 
még külön is megjelenítenek.  
A jelenleg alkalmazott feldolgozási kategóriák: 
 
I. Az állam, béke és emberiség elleni 
II. Személy elleni 

- emberölés és ebből kísérlet 
- szándékos testi sértés 

III. Közlekedési  
- ittas vezetés  

IV. Házasság, család, ifj., nemi erkölcs elleni  
- erőszakos közösülés 

V. Államigazgatás, közélet tisztasága elleni 
- hivatalos személy elleni erőszak 

VI. Közrend elleni  
- garázdaság 

VII. gazdasági  
- devizagazdálkodás megsértése 
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VIII. Vagyon elleni  

- lopás 
- betöréses lopás 
- rablás 

IX. Honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények 
 
A jelzett kategóriák mellett összesített adatokat is tartalmaz a 
rendszer: 
♦ Összes ismertté vált bűncselekmény  
♦ Vagyon elleni bűncselekmények aránya az összes 

bűncselekményhez 
♦ Erőszakos – garázda jellegű bűncselekmények száma és aránya 

az össze bűncselekményhez 
 
Az erőszakos garázda jellegű bűncselekmények kategóriája 
mesterségesen kialakított. Azokat a bűncselekményfajtákat takarja, 
mely a lakosság szempontjából a félelmet, az erőszakot jelentik. 
 
Erőszakos-garázda jellegű bűncselekmények a Btk.-ban felsorolt 
egyes, legfontosabb élet, a testi épség elleni, a szabadság és emberi 
méltóság elleni, nemi erkölcs elleni, hivatali, hivatalos személy elleni, 
az igazságszolgáltatás elleni, köznyugalom elleni, közegészség elleni, 
vagyon elleni bűncselekménytípusok. 
 
Elkövetők statisztikai értékelése 
 
Az elkövetők statisztikai feldolgozása többféle módon történhet. A 
lakhely szerinti feldolgozás esetében a bűnözés és a lakóhely közötti 
összefüggéseket kereshetjük. 
Mivel a bűncselekmények feldolgozása kevés kivétellel ott történik, 
ahol az elkövetés helye van, így az elkövetők adatait is az eljáró 
nyomozó szerv illetékességi területe alapján érdemes rögzíteni. 
 
Ezeknek megfelelően az ENYÜBS statisztikai rendszer az alábbi 
adatokat adja meg:  
 

♦ ismertté vált bűnelkövetők száma eljáró szerv szerint 
♦ fiatalkorú összesen és %-ban 
♦ büntetett előéletűek száma és %-a 
♦ visszaesők száma és %-a 
♦ gyermekkorú elkövető száma 
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(Az elkövetők és a bűnelkövetők számának különbsége a nem 
büntethető személyek számát adja meg a Btk. 22.§ alapján, többek 
között gyermekkor, kóros elmeállapot.) 
 
A statisztikai rendszer határai 
 
Az ENYÜBS tartalmaz adatokat a bűncselekmények elkövetési 
helyére vonatkozóan. Ez alapján egy – egy közigazgatási egység 
(település) területén elkövetett bűncselekmények és bűnelkövetők 
száma meghatározható.  
 
A statisztikai rendszer ismertetését követően elemezzük megyénk 
bűnügyi helyzetét. Reméljük, hogy az alapfogalmak tisztázását 
követően a bűnözési adatok feldolgozása nem jelent problémát. 
 
 

A bűnözés és a bűnüldözés helyzete  
 

 
A közbiztonság helyzete 
 
Magyarországon és így területünkön is az elmúlt években  a bűnözés 
minőségileg új, veszélyes formái jelentek meg, ezen kívül tömegessé 
váltak  olyan „ klasszikusnak” tekinthető bűncselekmények (gépjármű 
lopások, rablások, kábítószer bűnözés, stb.), melyek miatt az 
állampolgárok talán az indokoltnál is  borúlátóbban ítélik meg a 
közbiztonság helyzetét. 
 
A közbiztonság és a bűnügyi helyzet nem azonos kategóriák, hiszen a 
közösség rendezett állapotait  sértő vagy veszélyeztető jogsértések 
köre  lényegesen tágabb mint az ismertté vált bűncselekmények 
összessége. 
 
A lakosság negatív biztonságérzetét nem csupán a bűnözés 
alakulása, hanem emellett a köznyugalmat sértő szabálysértések, a 
közlekedés viszonyainak rendezetlensége, a közmorál állapota, a 
kábítószer-fogyasztás, az alkoholizmus, a nyílt utcai prostitúció 
elterjedtsége, de még a köztisztaság hiányosságai is befolyásolják.     
 
A közbiztonságról alkotott képet tovább rontotta a demokratizálódás 
természetes velejárójaként lezajló - a tömegkommunikációs eszközök 
által közvetített- információ-robbanás. Az állampolgárok a rájuk 
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„zúduló” többszörös mennyiségű információ feldolgozására nem 
voltak felkészülve. Ugyanígy váratlanul érte a lakosságot a társadalmi 
átalakulással járó konfliktushelyzetek megtöbbszöröződése is. 
Kétségtelen tény azonban, hogy a lakosság szubjektív 
biztonságérzetére leginkább ható körülmény a környezetében 
meglévő bűnügyi helyzet alakulása, még inkább bizonyos 
bűncselekmények megjelenése és gyakorisága. 
 
Ezen okok miatt alakult ki az a paradox helyzet, hogy a társadalmi 
átalakuláshoz mintaként választott nyugat-európai országok 
közbiztonsági helyzete a hazainál rosszabb, ennek ellenére a jobb 
hazai bűnözési viszonyokat mégis negatívabban ítéljük meg.  

 Az egyes kiemelt 
bűncselekmények számát 
illetően Európa 
”középmezőnyében„ vagyunk. 
A svéd, a német, az osztrák 
lakosság minden társadalmi 
trauma nélkül él együtt az 
erősebb bűnözéssel.  
 
Lényeges momentum azonban, 
hogy amíg a nyugati világban a 
jogsértések számának 
megduplázódása mintegy 15-20 
évre tehető addig 
Magyarországon és 
megyénkben is ez 2 év alatt 
következett be. 1989-ig szinte 
közel állandó 

bűncselekményszámmal találkozhattunk, és 1990-91-ben 
megduplázódott az ismertté vált deliktumok száma. 

(1989. év: 15.165, 1990.év:22.531, 1991.év:30.131)  
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A bűnözést az alábbi okok motiválják: 
 
• szükséglet-kielégítés (az ismertté vált bűncselekmények mintegy 

80-85 %-át anyagi haszonszerzés érdekében követik el). 
• vélt probléma-megoldásként jelentkező élethelyzetek (a 

bűncselekmények mintegy 10 %-a. Azon belül az emberölések, a 
szándékos testi sértések, a garázdaság, a rongálások egy része). 

• érték-megvalósítás (aránya elhanyagolható, de veszélyessége 
nagy. Ebbe a kategóriába tartoznak a rasszizmus megjelenési 
formái, a robbantásos merényletek). 

 
A szükséglet-kielégítő funkció 
egyrészt lehetőségként, másrészt 
szükségként jelent meg. 
Lehetőségként annyiban, hogy a 
társadalmi, gazdasági változások 
hatására megengedetté vált a 
jelentős mértékű magánvagyon 
létrehozása, a tőkefelhalmozás. A 
privatizációs hullám óhatatlanul 
pénzszerzésre ösztökélte a 
vállalkozó szelleműeket, és a 
pénzszerzési vágy sok esetben 
csak bűncselekmények 
elkövetésével elégíthető ki.  
 

             Skin head 
 
A szükség az ellenkező oldalon jelent meg, nevezetesen a gazdasági 
polarizáció veszteseinek oldalán.  
 
A probléma megoldó funkció által motivált bűncselekmények 
emelkedő száma arra utal, hogy jelentős feszültségek találhatók a 
társadalomban. Ennek egyik megjelenési formája az élet, a testi 
épség elértéktelenedése, a konfliktusok erőszakos megoldására 
történő törekvés. 
 
Az érték megvalósító funkció jelenlétét mutatja, hogy az elmúlt 
években jelentőséget kaptak a politikai szélsőségek talaján kialakuló 
deliktumok.  
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Ezen kategóriánál az ifjúság nehéz, gyakran kilátástalan anyagi 
helyzete, a munkához és lakáshoz jutás problémái, a szülők 
elszegényedéséhez vezető folyamatok felgyorsulása, a társadalmi 
viselkedés-szabályozó rendszerek összeomlása a politikai 
szocializáció zavarait hozta magával. Legjellemzőbb megnyilvánulása 
a már ideologizálódott, fajgyűlölő, fasisztoid nézetek irányába forduló 
skin-head mozgalom.  
Reálisan kell számolnunk az egyes társadalmi rétegek 
elszegényedését, elégedetlenségét kísérő, szélsőséges, esetenként 
alkotmányellenes nézetek, eszmeáramlatok hatásával és az ezekből 
adódó bűncselekmények elkövetésével.    
 

 
A bűnözés szerkezetének jellemzői 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye népesség szempontjából - a fővárost 
és Pest megyét követően - hazánk harmadik legnépesebb 
közigazgatási egysége.  A lakosság lélekszáma jelenleg  701 ezer fő. 
 
A 2009. évben regisztrált átlagos adatok alapján a lakosság 8,9%-a 
nyilvántartott munkanélküli, a munkanélküliségi ráta 20 % körül 
mozog, amely továbbra is a legrosszabb a megyék között.  A 
problémák halmozottan jelentkeznek, hiszen többségüket több mint 
egy éve regisztrálták, jövedelempótló támogatásból, jóval a 
minimálbér alatti pénzből tengetik életüket. 
 
A demográfiai jellemzők szintén a veszélyeztetettséget, a többszörös 
hátrányos helyzetet támasztják alá. 
 
Hazánkban 13 honosodott kisebbség él, közülük legnépesebb a roma 
népcsoport, megyénkben jelenleg kb. 80.000 fővel számolunk. 
Arányuk országosan - a megyei szintű megoszlást figyelembe véve – 
messze a legnagyobb. Általános élethelyzetük közismerten 
hátrányosabb a többi etnikumhoz képest. 
 
Az iskolázottságuk tekintetében is komoly elmaradások vannak. Az 
általános iskolai végzettség megszerzésének tekintetében hátrányos 
helyzetbe kerültek, így a szakmai képesítések megszerzése 
nehézségekbe ütközik. 
 
A megyénkben élő fiatalkorúak (14-18 év) száma kb. 38 ezer, míg a 
gyermekkorúaké (0-14 év) közel 118 ezer fő. A gyámhatóság 2009. 
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januárjában közel 25 ezer veszélyeztetett kiskorút (0-18 év) tartott 
nyilván és az érintett családok száma több mint 12 ezer. A 
gyámhatóság által nyilvántartott és védelembe vett kiskorúak száma 
több mint 2.313 fő. 
 
Ezek az adatok is mutatják, hogy illetékességi területünkön a 
bűnözés, illetve a bűnözővé válás lehetősége nagy, az országos átlag 
felett van.  

A veszélyeztetettség természetesen nem azonos a bűnözővé 
válással, de kétségtelenül megalapozza a törvénysértésekre való 
hajlamot és késztetést. 
 
A megélhetéshez szükséges anyagi javak korlátozottsága, a 
népesség összetételétől függetlenül is magában hordozza a 
bűnözővé válás lehetőségét. Ez megnyilvánul az alapvető 
szükségletek kielégítésében, illetve az életszínvonal adott szinten 
tartásának érdekében. A bűncselekmények nagy részét (80-85%-át) 
anyagi haszonszerzés motiválja. 
 
Nagy veszélyt rejtenek a vélt problémamegoldásként jelentkező 
élethelyzetek. Az így motivált bűncselekmények emelkedő száma arra 
utal, hogy jelentős feszültségek találhatóak a társadalomban.  
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Ennek egyik megjelenési formája az élet, a testi épség 
elértéktelenedése, a konfliktusok erőszakos megoldására való 
törekvés. 
 
Egy belső értékelés szerint az erőszak általános kísérőjévé vált a 
hazai kriminalitásnak. A brutalitás a személy elleni, a szabadság és 
emberi méltóság elleni, a házasság, a család, az ifjúság és a nemi 
erkölcs elleni, illetve a vagyon elleni bűncselekmények körében 
fokozódik leginkább, és jórészt a szervezett bűnözés körében, illetve 
a családon belüli bűntettekre jellemző. 
 
Ennek oka, hogy sokszor a szociális kilátástalanság, a vélt 
jogosultságok és igények önkényes kielégítése, a 
felelősségrevonások elhúzódó rendszere gátlástalan elkövetésre 
motiválja a bűnözésre hajlamos rétegeket. 
 
A munkaképes népesség időszakos átrendeződése - a szociális 
környezetnek megfelelően - morális válsághelyzeteket idézett elő és 
kitermelt egy helyileg bűnözésből élő elkövetői kört. Ezek felmentő 
ideológiájaként jelentkezett a megélhetési bűnözés fogalma, mely a 
rossz példák követésével tovább gerjesztette a bűnesetek számának 
növekedését.  
 
Megyénkben az ismertté vált bűncselekmények száma az 
ezredfordulót követően egy viszonylag magas szinten állandósult, ami 
éves szinten egy 23-24 ezres nagyságrendű bűncselekményszámot 
takar. 
 

Megyénkben az ezredfordulót követően az ismertté vált 
bűncselekmények számszaki változásait tekintve egy kedvező 
tendencia érvényesült, ami éves szinten egy 23-24 ezres 
nagyságrendű bűncselekményszámot jelentett. 

Az évtized közepén egy erőteljesebb emelkedést regisztráltunk és az 
ismertté vált bűncselekmények száma már meghaladta a 30 ezret. Az 
elmúlt évben ugyanakkor egy jelentős bűncselekményszám 
csökkenés következett be és a 2004-es szintre mérséklődött a 
regisztrált esetek száma. 
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Ismertté vált bűncselekmények száma  

 
A bűnözés szerkezetében évek óta nem történik jelentős változás, 
továbbra is a kisebb súlyú jogsértések a jellemzők. A 
bűncselekmények közel kétharmad részét (2009.: 59,6%-át) a vagyon 
elleni bűncselekmények teszik ki.  

 
E bűncselekmény kategórián belül legjelentősebb a lopások aránya 
(közel fele) és a betöréses lopásoké (kb. negyede). Az elkövetők által 
leggyakrabban támadott objektumok továbbra is a lakások, tároló 
helyiségek, téli időszakban pedig a hétvégi házak. 
 
A 100.000 lakosra jutó bűncselekmények országos átlaga az elmúlt öt 
évet vizsgálva 4.156 volt. Területünkön ez a mutató mindössze 4.003 
volt, és elmondható, hogy ebben az összehasonlításban az ország 
kevésbé fertőzött megyéi közé tartozunk.  
 
Az erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények százezer lakosra 
jutó adataiban 3-4-szeres eltérések vannak az ország egyes megyéi, 
illetve rendőrkapitányságainak illetékességi területei között. E 
cselekmények leggyakoribbak az ország északi, észak-keleti 
területein. 
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Ismertté vált bűncselekmények (átlag) Rendőri állomány Lakosság Terület

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  
 
 
 
 
A bűnözés alakulásában azonban helyi sajátosságok tapasztalhatók, 
amelyeket a következő meghatározó tényezőkkel jellemezhetünk: 
 
� A vagyon elleni törvénysértések alakulásában, illetve magas 

arányában szerepet játszik a megye hátrányos helyzete is, mivel 
a leszakadó társadalmi rétegek tekintetében lényegesen 
nagyobb kriminalitási aktivitás tapasztalható.  
A munkanélküliséggel sújtott területeken gyakoribbá váltak az 
erdei fa-, a mezei-, a termény-, a háziállat- és a kerékpár-, 
valamint a színesfém-lopások.  
Ezt bizonyítja a tulajdon elleni szabálysértések magas száma.  

� Megyénkben a vagyon elleni bűncselekményeken belül 
számszerűleg nem meghatározó jelentőségű a járművekkel -
személygépkocsikkal- kapcsolatosan elkövetett 
bűncselekmények száma. A kárérték nagysága, illetve az 
állampolgárok biztonságérzetére gyakorolt negatív hatása miatt 
mégis figyelmet érdemel. Megállapítható, hogy ezek jellemzően 
városi bűncselekmények, a vonzáskörzetekben alig fordulnak 
elő. Ezt bizonyítja, hogy az eltulajdonítások nagy részét Miskolc 
város területén követik el (kb.75-80 %).  
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� Az élet- és testi épség elleni bűncselekmények körében a 
közvéleményt elsősorban a személy elleniek, ezen belül is az 
emberölések foglalkoztatják. Az állampolgárok ezekben az 
ügyekben várják leginkább a felderítés sikerét és tartják számon 
legtovább az eredménytelenséget.  

 Az elmúlt évek során a befejezett emberölések 21 és 35 között a 
kísérletek száma 10 alatt maradt. Az élet elleni 
bűncselekmények döntő többségét az indulati tényezők 
motiválják, és az alkoholos befolyásoltságnak is jelentős szerepe 
van. A sértettek és az elkövetők túlnyomó többsége házastárs, 
élettárs, szülő, gyermek, illetve egyéb rokon, ismerős.  

 Az ismeretlen tettes ellen indult ügyek jelentős részét 
nyereségvágyból, illetve más aljas indokból vagy célból követték 
el, a felderítés közel 100 %-os. Eszköznek jellemzően kést, 
egyéb szúróeszközt, baltát használtak.  

 
� Megyénkben különféle kábítószerek, illetve kábító hatású 

anyagok megjelenése, majd nagyarányú terjedése a 
rendszerváltozás időszakára, illetve a közvetlenül ezt követő 
évekre tehető. A folyamat elején az ún. "lágy" drogok 
megjelenése állt, később folyamatosan előtérbe kerültek a 
"kemény" drogok is.  

 Jelenleg a szintetikus kábítószerek -extasy tabletta, speed por- 
valamint a cannabis származékú drogok iránt van élénk kereslet. 
A depresszáns kábítószerek közül a heroin az, aminek a 
leggyakoribb az előfordulása. Az említett kábítószer terjesztése 
és fogyasztása kisebb, zárt közösségekben történik, 
tevékenységüket konspiráltan végzik.  

 Az amphetamin "kedvelői" több százas nagyságrendre 
becsülhetők, azon személyek száma pedig akik már kipróbálták 
az említett drogfajta különböző származékait, valószínűleg ennek 
többszöröse lehet. 

 
Megyénk kriminalitását a 100.000 lakosra jutó bűnelkövető és 
bűncselekmény mutatók ellentétes tendenciája jellemzi.  
Amíg az elkövetői kör szempontjából országos összehasonlításában 
évek óta a fertőzött megyék közé tartozunk, addig a 
bűncselekményeknek a lakosság számához viszonyított aránya a 
legjobbak között szerepel.   
Ez a kettősség arra utal, hogy megyénkben nem az egy-egy 
elkövetőhöz társuló sorozat-bűncselekmények jellemzők, hanem az 
alulkvalifikált, hátrányos helyzetű réteg úgyszólván „tömeges”, főleg 
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kis-kárértékű vagyon elleni deliktumai a meghatározók. A 
bűnelkövetők kriminalisztikai szempontból történő vizsgálata a 
bűnügyi helyzetértékelés fontos láncszeme, hiszen ez az alanyi kör 
jelenti a megye lakosságának negatív pólusát és szerkezeti változásai 
a közbiztonság alakulását is jelentősen befolyásolják. 

A mutatók időszakos mérése   -a látenciát is figyelembe véve-   
alkalmas lehet a jelenségkör érzékeltetésére, és elősegíti a bűnözés 
volumenének és struktúrájának felmérését, tervezhetővé teszi a 
felderítési és megelőzési feladatok hatékonyabb alkalmazását. 
 

2. A bűnelkövetők megoszlása  
 

Életkor szerint  
 

A gyermekkorú bűnelkövetők számában évek óta hullámzó tendencia 
érvényesül, ami feltehetően a korosztály demográfiai változásainak is 
betudható. Az összes ismertté vált bűnelkövetőhöz viszonyított 
arányuk 3,7 % (2009. évben az ismertté vált bűnelkövetők száma: 
8.527 fő, gyermekkorú bűnelkövetők száma: 319 fő). 
 

Év 2007. 2008. 2009. Tendencia 
Gyermekkorú 
bűnelkövetők 

száma 

 
439 

 
443 

 
319 

 
 - 28,0 % 

 
 
A gyermekkorú jogsértők túlnyomó része a vagyon elleni 
bűncselekmények kategóriájába tartozó lopások, kisebb részük a 
közbiztonságra veszélyt jelentő személy elleni bűncselekmények 
elkövetésében vesznek részt. Ezek a gyerekek az általuk elkövetett 
cselekmények súlyával sokszor nincsenek tisztában, azokat 
gondolkodás nélkül, ösztönszerűen követik el.  
 
A cselekmények hátterében elsősorban a rendezetlen családi élet, a 
szülők italozó életmódja és az országos átlaghoz viszonyított, még 
mindig magas arányú munkanélküliség áll.    
Jellemző, hogy egyes problémás gyerekek visszatérően követnek el 
törvénysértéseket, azonban a gyámügyi szervek felé tett jelzések 
ellenére gyors és hatékony intézkedés nem történik, így ezek a 
gyerekek néhány év elteltével már, mint fiatalkorú bűnözők kerülnek a 
hatóságok elé. 
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Az eljárás alá vont fiatalkorú bűnelkövetők száma szintén évenként 
változik. A 2009. év volt az az év, amikor jelentősen csökkent a 
számuk. Az összes bűnelkövetőhöz viszonyított arányuk 12,7 % 
(ismertté vált bűnelkövetők száma: 8.527 fő, fiatalkorú bűnelkövetők 
száma: 1.083 fő).  

 
Év 2007. 2008. 2009. Tendencia 
Fiatalkorú 
bűnelk. száma 

 
1501 

 
1322 

 
1083 

 
-7,3 % 

 
 

Megyénkben a 701.160 lakosból az elmúlt évben több fiatalkorú került 
szembe a törvénnyel, mint Budapesten 1,8 millióból ( Budapest: 954 
fő) ! 
 
A fiatalkorúakra továbbra is jellemző a vagyon elleni, illetve 
erőszakos, garázda jellegű bűnözésben való részvétel, a sorozat 
jellegű és csoportos elkövetés. A garázda jellegű erőszakos 
bűncselekmények hátterében a fiatalos vérmérsékleten túl, az 
agresszivitás áll. Gyakori a rendkívüli brutalitás, kegyetlenség, 
kirívóan közösségellenes magatartás. Fizikai erejükkel, 
vakmerőségükkel egymás előtt is kérkednek, és szinte belehajszolják 
egymást a durva elkövetési módozatokba.   
Esetükben a gyermekkorúakhoz képest eltérés, hogy gyakori kísérő 
jelenség az italozás, ritkábban a kábítószer-fogyasztás is. 
Szórakozóhelyeken, tömeges rendezvényeken az alkohol hatása alatt 
álló fiatalok gyakran követnek el erőszakos cselekményeket. Ezeknél 
az eseteknél jellemző a hirtelen felindulás, a jogos, vagy jogosnak vélt 
sérelem megtorlása. 
 
A fiatalkorúak vonatkozásában mindenképpen kiemelést érdemelnek azok a 

tényezők, amelyek befolyásolják a deviáns magatartást. Ezek pedig a családi, 

és anyagi körülmények, az iskolázottság, a műveltség hiányosságai, valamint 

a kialakulatlan értékrend, a tapasztalatlanság. E „tényezőkre” nagyobb 

figyelmet kell fordítani, hogy csökkenjen a bűnelkövetők „újratermelődése”. 

A kiskorúak bűnelkövetése a családon és az oktatási-nevelési 
intézményeken belül még alakítható, ezért nagyon fontos ennél a 
rétegnél a bűnmegelőzési módszerek komplex alkalmazása. 
 
A felnőtt korú bűnelkövetők számában az elmúlt 3 évben hullámzó 
tendencia érvényesült, a fiatalkorúak esetében a növekedés megállt.  



Bűnmegelőzési ismeretek 
_________________________________________________________________________ 

 

 

45 

Ez a tendencia viszont azt is prognosztizálhatja, hogy az elkövetkező 
időszakban a kedvezőbb kriminalitási irányok erősödhetnek, mivel a 
bűnözői utánpótlás nem növekszik.  

 
év 2007. 2008. 2009. 

felnőtt korú 
bűnelk. száma 

7632 7985 7121 

 
Oksági tényezők szerint 

 
A befejezett bűncselekmények megvalósításában legfontosabb 
közreható szubjektív okként legnagyobb arányban az anyagi 
haszonszerzés szerepel. Fontos tényező lehet az italozó életmód, ami 
deviáns magatartás is egyben, mivel az alkoholos befolyásoltság 
szorosan kapcsolódhat több oksági tényezőhöz is (indulat, 
agresszivitás, befolyásolhatóság, stb.). 
Az objektív okok vizsgálatánál is szembetűnő az anyagi jellegű 
problémák túlsúlya (átmeneti pénzzavar, alacsony jövedelem). A 
térségi szociális nehézségek, a munkanélküliség, a hajléktalanok 
megjelenésével ezek a mutatók 2-3-szorosára nőttek. Ezen a téren 
sajnos nem várható gyors javulás. Távlati megoldás lehet viszont az 
önkormányzatoknak -a befektetői cégekkel kooperálva- a 
munkahelyteremtő lehetőségek kihasználása.  
 

A bűnüldöző munka eredményei 
 

A rendőri munka megítélésének és hatékonyságának egyik fontos 
eleme az eredményességi mutatók alakulása.   
 
A ‘90-es évek elején bekövetkezett jelentős visszaesést követően 
(1991-ben az Ismeretlen Tetteses Felderítési mutató ITE: 28,4 %) 
folyamatosan emelkedett a felderítés aránya, majd az utóbbi években 
egy viszonylag magas szinten állandósult. 
Az elmúlt évben 100 olyan bűnelkövetőből, akinek a személye a 
feljelentéskor ismeretlen volt 60 fő kiléte megállapítást nyert. 
Ezzel az eredménnyel országos összehasonlításban is a legjobb 
mutatókkal rendelkező megyék közé tartozunk.  
 
Összességében megállapítható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye,  
a térséget kiemelten sújtó gazdasági nehézségek, a munkanélküliek 
magas aránya, a lakosság összetétele ellenére a legbiztonságosabb 
megyék közé tartozik. 
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A leírtak és a statisztikai adatok ismeretében megalapozott az a 
kijelentés, miszerint a bűnözés terjedelme és minősége jóval alatta 
marad a fővárosban, illetőleg az ország más megyéiben 
tapasztaltakhoz képest.  
 
Felhasznált irodalom:  
 
Az Egységes Nyomozó hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika  
kitöltési utasítás  
B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, és 
Elemző – Értékelő Osztály belső értékelő dokumentumai. 
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Simkó Imre:  
 

III. VAGYONVÉDELEM 
 

 
Történeti áttekintés 
 
A vagyonvédelem egyidős az emberiséggel. A történelem előtti időktől 
kezdődően az ősember megjelenésétől már beszélhetünk személy- 
és vagyonvédelemről.  Az ember fejlődésével és környezetének 
változásaival együtt változtak védelmének eszközei, módszerei. 
Kezdetben ösztönös, de később az emberiség fejlődésével 
mindinkább tudatos, a kor társadalmi berendezkedését és fejlettségi 
színvonalát hűen tükröző funkció volt.  
 
A vagyonvédelem a jogrend kialakulásától folyamatos változásokon 
ment át és megy át a mai időszakban is. Változott a különböző 
társadalmi rendszerekben betöltött helye, a társadalmi megítélése is. 
 
A polgári vagyonvédelem és a közrend fenntartása egy tőről 
fakadnak. Az általános vagyonbiztonság kialakulása azonban korábbi 
időszakból ered. A törvények megjelenése előtt az embereket már 
foglalkoztatta a biztonságuk és védelmük megoldása. 
 
Kezdetben a biztonságra és védelemre elsősorban a túlélés miatt volt 
szükség. Az ember első lakhelyének megválasztásánál fontos 
szerepe volt annak, hogy bejárata az állatok és más emberek részéről 
nehezen megközelíthető legyen. A tűz megszelídítése is a védelmet 
szolgálta. Ebből az időszakból származó – biztonságot szolgáló - 
egyéb védekező eszközöket is ismerünk. Ide sorolhatjuk a különböző 
célszerűen használható állati csontokat, dorongokat, kődarabokat. Az 
ősembernek is voltak olyan eszközei, kultikus tárgyai, melyeket 
helyváltoztatásakor magával vitt. Ezekhez az eszközökhöz 
célszerűségük, anyaguk, formájuk miatt ragaszkodott, és vigyázott 
arra, hogy ezeket tőle mások ne vehessék el.  
 
Az ember első segítőtársa egyben jelentős védelmi eszköze a kutya 
lett. A táborok védelmére és közvetlen támadásra is alkalmazták. Az 
ember és annak vagyona megvédésében játszott fontos szerepét a 
mai napig megtartotta. 
Az emberek letelepedésével egyre nagyobb értékek felhalmozódása 
kezdődött. Megépítették lakóházaikat, gazdasági épületeiket, 
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élelmiszereket és egyéb, mások számára is vonzó értékeket kezdtek 
felhalmozni. Ebben az időszakban már a védelem egyik hatásos 
eszközének bizonyult a kerítés alkalmazása, ami a tulajdon 
megvédésének egyik alapvető eszköze lett. Az ókorban a nagyobb 
embercsoportok letelepedésére alkalmas települési helyek 
kiválasztásánál a védhetőség az egyik fő szempont volt. A városok 
megóvása érdekében erős falakat építettek.  A természetes 
akadályokat mesterséges akadályokkal egészítették ki (pld. vizesárok 
kialakítása). 
 
A kereskedelem kialakulásával együtt járt a cserekereskedelemben 
résztvevő áruk szállítása. Természetesen meg kellett szervezni 
ezeknek a szállítmányoknak a védelmét is. Kereskedelmi útvonalak 
alakultak ki, elsősorban a nyereséges kereskedést szolgálva, 
másodsorban azért, mert ezeken az útvonalakon lehetett az értékeket 
a legbiztonságosabban szállítani. A szállítási útvonalak mellett ebben 
az időben egész népek, illetve népcsoportok az áru elrablásából 
biztosították fennmaradásukat. 
A biztonságos szállítás érdekében fizették a kereskedők az 
úgynevezett "védelmi pénzeket".  
 
A háborúskodások alkalmával több esetben az ellenség fogságába 
kerültek nemzetségfők és tagjaik. Ezek a fontos személyek szabadon 
engedéséért a fogvatartók váltságdíjat kértek. Komoly feladatot 
jelentett azonban a nagy értéket képviselő váltságdíjnak a csere 
helyére történő szállítása. Az őrzést és biztonságos szállítást vagy a 
család tagjai vagy az általuk felfogadott katonák végezték. Ez a 
tevékenység volt a mai fogalmak szerinti értékszállítás és őrzés 
megjelenési formája. 
 
A nagyhatalommal rendelkező, egyúttal nagyon gazdag, uralkodók, 
várurak saját személyük és közvetlen családtagjaik biztonságának 
védelmére már az ókortól kezdődően alkalmaztak testőröket, 
testőrséget. Ezek a magánalkalmazásban álló testőrök voltak a mai 
értelembe vett személyvédelem előfutárai. 
 
Az államok kialakulása, a társadalmi fejlődés magával hozta a 
törvények megjelenését, a jogrend kialakulását az egy adott államon 
belül élők magatartásának szabályozására. 
Miután senki sem döntheti el, hogy a másik emberrel szemben mit 
engedhet meg és mit várhat el másoktól, csak mindenkire érvényes 
szabályozás oldhatta meg a problémát. A római társadalomban jelent 
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meg a tulajdonjog. Ennek alapján: a tulajdon egy dolog feletti teljes 
hatalom.  

" A magáéban mindenki mindent megtehet, amivel nem zavar 
másokat". 

A jogosultságok gyakorlását (rendelkezhet a dolog felett, 
használhatja, gyümölcsöztetheti) jogi eszközökkel biztosították. 
 
A társadalom fejlődésében és a vagyonvédelemben a történelem 
során mindvégig jelentős szerepet játszott a haditechnika eszköztára, 
illetve fejlődése. Különösen nagy jelentőségű volt a maroklőfegyverek 
megjelenése. A fegyverek mérete kisebb lett, könnyen el lehetett 
rejteni.  
Ezt az előnyt először a rablók tudták kihasználni. A fejlődés során 
mindvégig jellemző maradt, hogy a támadó fél előbb rendelkezik 
korszerűbb eszközökkel, a védelem mindig később reagál. A 
maroklőfegyverek fejlődése azt is magával hozta, hogy megnőtt a 
pontosságuk, nőtt a tűzgyorsaság, és újabb nagy lépést jelentett a 
többlövetű fegyverek megjelenése. 
 
Az ipari forradalom nemcsak a technika fejlődése területén hozott 
jelentős változást - gőzgép feltalálása, motorizáció kezdete-, hanem a 
gazdasági életben és ezeken keresztül a társadalmak fejlődésében is.  
 
Az ipari forradalom idején bekövetkezett, a manufakturális termelési 
mód fennmaradását követelő géprombolások egyben nagy értékre 
elkövetett vagyon elleni bűncselekmények is voltak. A tulajdonosok 
rákényszerültek az ipartelepek, termelőüzemek, raktárak fegyveres 
őrzésének megszervezésére, védelmi módszerek kidolgozására. 
Ezekkel az intézkedésekkel biztosították a termelés folyamatosságát, 
és a szabotázscselekmények megakadályozását. 
A megtett intézkedések egyértelműen a mai értelembe vett 
vagyonvédelmi rendszer kiépítését szolgálták. 
 
Az ipari forradalom időszakában a védelmi mechanizmus részeként 
rohamos fejlődésnek indult a mechanikai védelmi eszközök 
fejlesztése és alkalmazása. Különböző rendszerű zárak, lakatok, 
rácsszerkezetek készültek. A rácsozatok a védelmi funkció mellet 
sokszor esztétikai élményt nyújtó művészi kivitelben készültek. 
Az elektronikus őrzéstechnikai eszközök a XIX. század utolsó 
évtizedeiben, illetve a XX. század elején jelentek meg és 
forradalmasították az őrzés-védelmi rendszereket. Az Egyesült 
Államokban 1850-ben készítették el az első betörésriasztó készüléket, 
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és 1855-ben az első központi riasztórendszert. Az 1930-as évektől a 
II. világháború végéig az elektronikus őrzéstechnikai eszközöket 
elsősorban katonai célokra alkalmazták. A háború után került sor a 
polgári objektumok védelmi rendszerébe történő tömeges 
beépítésükre. 
A termelés hatékonyságának növelése, a nagytömegű áruk 
megjelenése magával hozta a kereskedelmi tevékenység 
növekedését, mellyel együtt járt a pénzforgalom növekedése is. 
Kezdetben nagyon sokféle fizetőeszköz volt forgalomban, 
szükségszerűen megjelentek a pénzváltók. A történelmi leírások 
szerint a mai Olaszország területén a piac mellett egy padon 
helyezkedett el a pénzváltó. Olaszul ezt a padot "banko"-nak 
mondták. Egyesek szerint e szóból alakult ki a mai pénzintézetek 
köznapi megnevezése a "bank." 
Az értékforgalomban jelentős változást hozott a papírpénz, majd az 
értékpapírok megjelenése. A pénzintézetekben nagy értékek 
halmozódtak fel. Ezek védelmére valamint a pénzszállítmányok 
biztosítására alakult ki a mai értelembe vett vagyonvédelmi szakma, a 
pénz-, és értékőrzésre, valamint ezek szállítására. 
A gazdasági növekedés mellett a társadalom egyes rétegei 
elszegényedtek és jelentős 
mértékben megnövekedett a 
bűnözés. 
 
 Az ilyen negatív társadalmi 
jelenség visszaszorítására 
alakultak meg, és a társadalom 
fejlődésével együtt változtak a 
csendőrség, a rendőrség és 
egyéb a közbiztonság 
fenntartását szolgáló 
államhatalmi szervezetek. 
Megalakulásukat követően 
elsődleges feladatuknak a 
közbiztonság fenntartását 
tekintették. 
 
 
A magánvagyon védelmére a tulajdonosok saját elgondolásuk alapján 
hoztak létre vagyonvédelmi szervezetet. Együttműködés az állami és 
magán szféra között hosszú időn keresztül nem volt biztosított. 
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A személy - és vagyonvédelemmel, pénz-és értékőrzéssel, illetve a 
szállítással hivatásszerűen foglalkozó szakmák, szervezetek igazán 
csak a XIX. század közepétől alakultak ki Angliában és az USA-ban. 
 
Személy- és vagyonvédelem kialakulása Magyarországon 
 
A polgári személy- és vagyonvédelem kialakulása és fejlődése a 
magyar társadalmi viszonyok között a gazdaság sajátos 
szerkezetéhez igazodva ment végbe. A különböző nagyságú 
települések -falvak, városok- más-más módon, de önállóan a 
nagybirtokok és az ipartelepek, termelőüzemek saját elgondolásuk 
szerint szintén önállóan szervezték meg a vagyonvédelmüket. Az 
állami közbiztonsági feladatokat korábban a városi elöljáróságok által 
felfogadott hajdúk, pandúrok később a vidéki településeken a 
csendőrség, városokban a rendőrség látta el. A polgári 
vagyonvédelmi feladatokat elsősorban az éjjeliőrök végezték. 
Feladataik közé tartozott a tolvajlás megakadályozása, lakosság 
hangos szóval történő figyelmeztetése saját vagyonának védelmére 
és az idő jelzésére való figyelemfelhívás. ("tizet ütött már az óra 
térjetek hát nyugovóra, tűzre, vízre vigyázzatok, le ne égjen a 
házatok!") 
 
A vidéki településekhez tartozó mezőgazdasági területeken a termés 
őrzésére csőszöket foglalkoztattak, az erdőterületekkel rendelkező 
települések - ahol erdőjogrésszel rendelkeztek- erdőkerülő 
alkalmazásával, oldották meg vagyonvédelmet. A földbirtokon az 
intézők fogadták fel a termés, gyümölcsösök, erdők, terményraktárak 
védelmére az éjjeliőröket, csőszöket és különböző feladattal 
megbízott őröket. 
 
A termelőüzemekben, ipartelepeken a tulajdonosok saját 
elgondolásuk alapján -minden központi szabályozás, vagy 
iránymutatás nélkül- szervezték meg a biztonsági feladatokat. 
Üzemrendészeteket, portaszolgálatokat hoztak létre, éjjeliőröket, 
telepőröket alkalmaztak.  
 
A II. világháború végéig nem alakult ki Magyarországon jelentős 
számú vagyonvédelmi vállalkozás. Törvényi előírás volt arra 
vonatkozóan, hogy a magáncégek csak rendőrhatósági engedéllyel 
végezhették feladatukat. A magáncégekben foglalkoztatott, illetve a 
települési önkormányzatok által alkalmazott vagyonvédelemmel 
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foglalkozó munkavállalók részére intézkedési jogosultságukkal, 
esetleges jogi védettségükkel kapcsolatos szabályozás nem volt. 
 
 A háborút követően a magántulajdon államosításával egyidejűleg a 
személy- és vagyonvédelemmel kapcsolatos tevékenység is 
gyökeresen átalakult. Magyarországon gyakorlatilag nem volt 
magántulajdon. Az uralkodó pártideológia magánszemélyhez kötötten 
csak a személyi tulajdont ismerte el, és azt is erősen korlátozott 
mértékben (egy lakás, üdülő, stb). A gazdasági élet a társadalmi 
tulajdonon alapult és állami tulajdon formájában jelent meg. A fennálló 
politikai hatalom ennek az ideológiának és gyakorlatnak megfelelően 
építette fel vagyonvédelmi rendszerét. A társadalmi tulajdon védelme 
kiemelt feladata volt a hatóságoknak és az állami szerveknek.  
 
 A nemzetgazdaság számára legfontosabb üzemek, vállalatok és 
intézmények őrzését kormánydöntés alapján a Belügyminisztérium 
karhatalmi szervei látták el. 1953-ban hozott a Honvédelmi Tanács 
olyan határozatot, miszerint a szakminisztériumok feladata lett a 
tárcán belül fegyveres iparőrségek szervezése. 
 
1960 és 1963 között kormányzati döntés alapján jelentősen csökkent 
a fegyveres őrséggel védett objektumok száma. Ugyanebben az 
időben kezdődött meg az üzemrendészeti szervezetek kialakítása. Az 
iparőrség polgári fegyveres őrség néven működött tovább és 1964-
ben került kiadásra a működési szabályzata. 1976-ban, 
minisztertanácsi rendeletben határozták meg a polgári fegyveres 
őrség tagjainak szolgálati jogait és kötelességeit. 
A polgári fegyveres őrség elnevezést és a fegyveres őrségek 
feladatait 1990-ben minisztertanácsi rendelettel szabályozták újra. A 
jelenlegi elnevezés fegyveres biztonsági őrség.  
 
Az államilag szervezett vagyonvédelmi szervezetek közé tartozik a 
közterület felügyelet, melyet minisztertanácsi rendelet alapján 1983-
ban Budapesten, 1984-től minden városban, gyógy- és üdülőhelyen 
létre kellett hozni. Egyenruhában látják el szolgálatukat. 
Felügyeletüket a helyi önkormányzatok végzik.  
Az államapparátushoz kapcsolódó biztonsági szervként 
tevékenykedtek.  
A szabálysértőkkel szemben intézkedési jogosultságuk van, feladatuk 
a közterület rendjének és tisztaságának védelme. 
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Az üzemrendészetek szervezéséről először 1960-ban 
kormányrendelet intézkedett, majd 1988-ban minisztertanácsi rendelet 
szabályozta a közületi szervek rendészeti tevékenységét.  
A gazdálkodó szervezeteknél működő rendészeteken rendfenntartási 
tevékenységet végző, de hatósági jogosítványokkal nem rendelkező 
szerveket értünk, amelyek feladata: élet- és vagyonvédelem, 
biztonság rendfenntartása, jogszabályok, belső szabályozások 
betartása.  
Napjainkra a minisztertanácsi határozat hatályon kívül helyezésre 
került, így működésükhöz törvényi hátteret az 1998.évi IV. Tv. biztosít.  
 
Az ország gazdasági és társadalmi berendezkedése 1990-ben 
alapvetően megváltozott. A társadalmi tulajdon fogalma megszűnt, a 
központosított államvezetési és tervutasításos gazdaságirányítási 
rendszert felváltotta a polgári demokratikus jogalkotási és irányítási 
szisztéma, a gazdaság pedig a magántulajdonra építve, a piac 
törvényei szerint alakult át.  
 
Az 1990-es évektől kétségtelenné vált, hogy az állam – jórészt 
kapacitás hiányában - képtelen vállalni a személy-, és vagyonvédelmi 
teendők teljes körét, így lehetőséget kellett teremteni arra, hogy a 
polgárok, azok szerveződései, a gazdaság legkülönfélébb szereplői, 
más intézmények a személyük és vagyonuk megóvásáról magánjogi 
jogviszony keretében, a privát szférán belül  működő vállalkozások 
közreműködésével is gondoskodhassanak. 
E folyamat következményeként az állami szerepvállalás korlátozódott 
és a társadalom önvédelmi szerveződések jelentősége erősödött. 
 
Ebben az időszakban a demokratizálódás velejárójaként, a 
bekövetkezett új társadalmi jelenségek hatására jelentősen romlott a 
közbiztonság. A tulajdon elleni bűncselekmények számának 
megsokszorozódása miatt kezdett öntevékenyen kibontakozni az 
önkéntes polgári vagyonvédelmi tevékenység. Először lakótelepeken, 
majd városrészekben, falvakban különböző létszámmal és 
elképzeléssel szerveződtek. A legnagyobb létszámú és az egész 
ország területére kiterjedő tevékenységet kifejtő társadalmi 
szerveződés a polgárőrség lett.  
 
Az állami szabályozás és a komplex jogalkotási tevékenység 
következtében napjainkra több olyan norma is megszületett, amely a 
vagyonvédelmi terület egészét igyekszik lefedni és tényleges 
kereteket határoz meg a működés feltételeiként.  
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Személy-, és vagyonvédelmi tevékenység napjainkban a hatályos 
jogszabályok alapján 

A címben megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos előírásokat a 
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény foglalja össze. 

Célja, hogy - a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a 
személy- és vagyonvédelem, a bűnmegelőzés hatékonyságának 
fokozása érdekében - erősítse a vállalkozás keretében végzett 
személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói szolgáltatás 
törvényességét, és további garanciát nyújtson a társadalom számára 
az e szolgáltatásokat igénybe vevők, illetve az e szolgáltatások 
gyakorlása során érintettek személyhez fűződő jogai, vagyoni érdekei 
sérthetetlenségére irányuló igényeinek érvényesítéséhez.  
 
A személy- és vagyonőrök, magánnyomozók nem érvényesíthetnek 
közhatalmi jogosítványokat (pld. igazoltatást, motozást, jogellenesen 
szerzett dolog visszatartásának jogát, stb), a polgárokhoz képest 
többletjogosítványokkal nem rendelkeznek. Fokozott jogi oltalomban 
nem részesülnek. 
Azonban a munkavégzés speciális feltétele a rendőrhatósági 
engedély, igazolvány kamarai tagság megléte. Nyilvántartási napló 
vezetésére kötelezettek, melyben a személy- vagyonvédelmi, 
magánnyomozói tevékenységre kötött szerződést kell feltüntetni. 
Titoktartási kötelezettség terheli a tevékenység végzésével 
kapcsolatban. 
 
 A személy- és vagyonőr a feladata ellátása során vegyi eszközt 
(gázsprayt), gumibotot, őrkutyát, valamint - az erre vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései szerint - lőfegyvert, gáz- és 
riasztófegyvert tarthat magánál és azokat csak jogos védelmi 
helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja. 
 
A vagyonvédelmi vállalkozásokban országos szinten több mint 100 
ezer fő dolgozik.  
 

A fegyveres biztonsági őrségről (1997. évi CLIX. Törvény) 
 

A törvényi megfogalmazás szerint:: ”Fegyveres biztonsági őrséggel 
kell védeni az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása 
szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységet, létesítményt, 
szállítmányt, ha a védelemre a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek 
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nem kötelezettek, de az őrzés a közbiztonság vagy a nemzeti vagyon 
védelme érdekében indokolt.”  
(pld. fontos állami, honvédelmi létesítmények, nukleáris erőművek, 
repterek, lakossági ellátást biztosító közműrendszerek, nemzeti és 
kulturális értékek, hírközlési rendszerek, stb. védelme)  
 
Amennyiben tehát valamely szerv, szervezet a jogszabályban 
meghatározott tevékenységet folytat, úgy saját költségére köteles a 
saját szervezetén belül létrehozni ilyen speciális jogosítványokkal 
felruházott fegyveres biztonsági őrséget. Ez az intézmény lehet állami 
vagy magánszemély tulajdonában is, az előírások betartása 
mindenkire kötelező.  
Az őrzés elrendeléséről, a fegyveres biztonsági őrség létrehozásáról, 
működtetéséről és megszüntetéséről a Belügyminisztérium dönt. 
A fegyveres biztonsági őr sajátos helyzete folytán a kényszerítő 
eszközök teljes repertoárjával rendelkezik. A fegyveresen vagy 
fegyverkezve történő támadás esetén lőfegyvert és szájkosár nélküli 
kutyát alkalmazhat, akkor is, ha a jogtalan támadás a „vagyon” ellen 
irányul. Az igazoltatás joga megilleti. Fokozott büntetőjogi oltalom alatt 
áll- közfeladatot ellátó személynek minősülnek-.   

 
Természetvédelmi őrök, Önkormányzati természetvédelmi 
őrszolgálat, Mezőőrök, Hegyőrök (1997. évi CLIX. Törvény)  
 
Jellemzően nemzeti parkok, természetvédelmi területek, termőföldek 
őrzését, vagyonvédelmét ellátó szolgálat. 
A felsorolt területeken alkalmazott „vagyonvédők” speciális szabályait 
a fegyveres biztonsági őrségről szóló jogszabály rögzítette. 
Ezeket a személyeket speciális, jogszabály-jogosítványokkal kellett 
felruházni.  
 
Egyenruhában szolgálati fegyverrel látják el feladatukat.  Közfeladatot 
ellátó személyt megillető büntetőjogi oltalom alatt állnak, mivel az 
esetleges megtámadásuk esetén aligha számíthatnak a hatóság 
részéről gyors segítségre. A nekik biztosított fellépési lehetőségek 
körét, a kényszerítő eszközöket, és azok alkalmazásának módját 
ezért az ilyen speciális körülményekhez igazították a jogszabályok.  
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Vadászok, Erdőőrök, Vadőrök, Halőrök (1996. évi LIII, LIV, LV. 
Törvény) 
 
A vadászok, vadásztársaságok 1961-től látnak el állami feladatként 
vagyonvédelmi, mezőőri és természetvédelmi tevékenységet. 
Az erdőről, erdő védelméről, illetve a vad védelméről, 
vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló jogszabályok 
megnyugtatóan rendezik az erdőőrök, vadőrök fokozott büntetőjogi 
védelmét, speciális jogosítványait. 
 
Tevékenységük ellátásához egyenruhát és szolgálati fegyvert kapnak. 
 
A vagyonvédelem elvi és általános gyakorlati kérdései 
 
A vagyonvédelem a védelem egy meghatározott fajtája, ahol a 
védelem tárgya tág értelemben a vagyon (vagyontárgyak: ingatlanok, 
épületek, felépítmények, termelőeszközök, késztermékek, ingóságok, 
stb.) függetlenül attól, hogy szándékos támadástól, vétkes 
könnyelműségtől, vagy előre nem számítható katasztrófa súlyosabb 
következményeitől kell megvédeni a vagyontárgyat. 
 
A védelem céltudatos és folyamatos tevékenység, amelynek célja, 
hogy valamilyen fenyegetettséget elhárítson, vagy legalább 
következményeinek hatását csökkentse, az esemény bekövetkezése 
esetén pedig tegye lehetővé a károk minimalizálását és a normális 
élet mielőbbi helyreállítását. 
 
A védelem komplex tevékenység, amely erők, és eszközök 
igénybevételén túl, a szervezet, a munkafolyamatok és a 
rezsimintézkedések kialakítását is jelentős mértékben befolyásolhatja. 
 
A vagyonvédelem három egymástól viszonylag jól elhatárolható 
területre terjed ki.  
 
1./ Szándékosságot nélkülöző, többnyire emberi mulasztással össze 
nem függő események észlelése, és az arra való reagálás (tűzeset, 
vízcsőtörés, gázszivárgás, rendszer- vagy eszköz meghibásodás, 
stb.)  
 
2./ Emberi mulasztások észlelése és azokra való reagálás (munka- 
vagy technológiai fegyelem megsértése, szeszesital fogyasztás, stb.) 
 



Bűnmegelőzési ismeretek 
_________________________________________________________________________ 

 

 

57 

3./ Szándékos vagyon elleni bűncselekmények észlelése, 
megakadályozása, a bűncselekményt elkövető elfogása. 
 
Általános meghatározás, illetve egyéni becslés alapján megállapítható 
az a potenciális elkövetői kör akikkel szemben a védelmi 
mechanizmus kiépítése szükséges. 
Ennek alapján az embereket hat csoportra oszthatjuk: 
 
a)  " Nagyon becsületes" ( kb.10 %): A társadalom nem túl jelentős, de 
nem elhanyagolható részét teszik ki.  
 
Ha észreveszik, hogy a pénztáros több pénzt adott vissza, azt 
azonnal átadják, vagy a legkisebb értékű tárgyat is visszaadják. 
 
b) "Becsületes" (kb.56%):A társadalom nagyobbik  legjelentősebb 
részét kitevő csoportja. Lelkiismeret küszöbük magas, a jelentősebb 
értékű talált tárgyakat leadják, de egy-egy bliccelés a buszon, 
munkahelyről hazavitt toll, vagy füzet nem idegen a számukra. 
 
c) " Nem becstelen" (kb.25%): Vigyáznak arra, hogy embertársaik 
becsületesnek ítéljék őket. Azonban amikor olyan lehetőséghez 
jutnak- és biztosak abban, hogy cselekedetük nem lepleződik le, sőt 
lelkiismeretüket is megnyugtatják-, akkor megteszik. (pld. leadhatnám 
a talált értéket, de az úgyse jut el a jogos tulajdonosához, úgyhogy 
inkább legyen az enyém) 
 
d) "Kisstílű bűnözők" (kb.6%): Nem terveznek komolyabb 
bűncselekményeket, de az adódó lehetőségeket kihasználják. 
 
e) "Veszélyes bűnözők" (kb.2,5%): Ezt a csoportot már komolyan kell 
venni, főleg azon a területen, ahol komoly értékhez lehet jutni. A 
bűncselekmények végrehajtásához szervezettséggel, anyagi-
technikai háttérrel rendelkeznek, vállalják a kockázatot, alaposan 
előkészítik cselekményüket. 
 
f) "Szervezett bűnözők" (kb.0,5%):Jóval nagyobb szervezettséggel, 
anyagi-technikai háttérrel és külföldi bűnözői kapcsolatokkal 
rendelkeznek. Azokon a helyeken, ahol támadásukra számítani lehet 
a védelmi állomány szűrésére, operatív védelemre van szükség.  
 
A védelem megszervezésénél első lépésben meg kell határozni, hogy 
a védendő objektum, milyen fenyegetettségnek van kitéve. Nyilván 
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más- más kategóriába tartozik, egy önkormányzat, óvoda, iskola, mint 
egy pénzintézet, ékszerbolt. A potenciális támadók ismeretében 
megbecsülhetjük, melyek azok a csoportok, amelyek ellen fel kell 
építeni a védelmet. 
 
A biztonság foka és arányai 
 
Tökéletes védelem nincs, tehát 100 %-os biztonság sem létezik. 
Elméletileg kivitelezhető, de a gyakorlatban nagyon költséges, 
gazdaságtalan lenne. 
 
A védelem hatékonysága tehát a ráfordítások növekedésével 
folyamatosan javul, azonban az értékvédelem arányában kell a 
védelmet kiépíteni.  
 

A biztonság szintjei és koncepciója az alábbi elemekből tevődik 
össze: 
 
A kockázatot egy talpra állított egyenlő szárú háromszögként felfogva, 
jól érzékeltethetők a védekezésnek egymásra épülő elemei, ahol a 
sorrend az elemek fontosságát is jelzi. Az optimális biztonság elérése 
a cél, melynek az alábbi összetevői vannak: 
 
1.) Mechanikai-fizikai védelem 
Minden védelem alapja a mechanikai-fizikai komplexum (falazat, 
kerítés, nyílászárók, stb.) amely útját állja a betörőnek, és amelynek 
leküzdésére komoly időt kell fordítani. Egy megfelelően kialakított 
mechanikai védelem meggátolja  az ad-hoc betöréseket és akár a 
meghiúsulásig is késleltetheti a célirányos betörést. 
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2.) Elektronikai jelzőrendszer 
Önmagában semmiféleképpen nem pótolja a mechanikai-fizikai 
védelmet, mivel az elektronika nem véd , csupán jelez. 
 
Az elektronikai jelzőrendszer háromféle üzemmódban működhet: 
a.) helyszíni hang és fényjelzés 
b.) távjelzés rendőrségre, vagy diszpécserközpontba (csendes 
riasztás) 
c.) az előző kettő kombinációja. 
 
3.) Élőerő, szervezeti intézkedések 
A személyi biztosítást jelenti, amely az elkövető tényleges fizikai 
elfogására hivatott.  
Ebbe a körbe tartoznak még azok az intézkedések, amelyek az 
objektumba való belépés lehetőségét, kulcskezelést, őrség mozgását, 
stb. szabályozzák (rezsimintézkedések). 
 
4.) Biztosítás 
Minden óvintézkedés mellett bekövetkezhet egy váratlan, véletlen 
balesetszerű esemény, amelyet előre nem lehetett látni, vagy 
bekövetkezése nem volt valószínű. Ezt a kockázatot hivatott kizárni a 
biztosítás. 
 
5.) Maradék kockázat 
A legtökéletesebb vagyonvédelem és a legátfogóbb biztosítási 
fedezet mellett is bekövetkezhetnek károk, amelyek a maradék 
kockázat körébe tartoznak. 
 
A védelem megszervezésének fontos szempontja a védelem 
módszerének meghatározása. 
 
Nyílt védelem: 
- mindenki által észlelhető, érzékelhető; 
- demonstratív, elrettentő; 
- könnyen kiismerhető, ezért eredménye alig mérhető. 
 
Rejtett védelem: 
- nehezen felismerhető; 
- nincs visszatartó hatása; 
- nehezen felismerhető, ezért az eredmény jól mérhető. 
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Vegyes védelem: 
- a leghatékonyabb védelem, amit a két módszer kombinációja nyújt. 
 
A vagyonvédelem komplex értelmezése  
 
Komplex vagyonvédelemről akkor beszélünk, amikor egy adott 
vagyonvédelmi feladathoz, a mechanikus, az élőerős, és az 
elektronikus vagyonvédelmi eszközök megfelelő arányban kerülnek 
alkalmazásra. 
 
A védelem megbízhatóságát, a biztonsági szint nagyságát, a védelem 
leggyengébb pontja fogja meghatározni. Hiába építünk ki korszerű 
elektronikai védelmet távfelügyelettel ellátva, ha a mechanikai 
védelem könnyen kiiktatható.  
Nem lehet komplex vagyonvédelemnek tekinteni azt sem, ha nagy 
létszámú élőerős őrzést alkalmazunk, de a mechanikai és elektronikai 
eszközök nem találhatóak meg a szükséges mértékben.  
 
Összességében elmondható, hogy a hatékony vagyonvédelem, csak 
komplex módon biztosítható. 
 
A Magyar Biztosítók Szövetsége ( MABISZ) és a vagyonvédelem.  
 
Hazai viszonylatban a rendszerváltás időszakáig nem létezett egy 
mindenre kiterjedő, hivatalosan elfogadott vagyonvédelmi ajánlási 
rendszer. 
1991-ben a piacon tevékenykedő négy biztosító társaság 
közreműködésével belső műhelymunka eredményeként kidolgozásra 
került a Betöréseslopás, Rablás-elleni Biztosítási Szabályzata.  
 
A szabályzat lényege, hogy a biztosítók a betöréses lopás, rablás 
kockázatára tekintettel, négyféle vagyoncsoportot határoztak meg, 
ugyanakkor a kialakított védelmi színvonalat hét védelmi osztályba 
sorolták. 
 

I.  Vagyoncsoport: készpénz, értékpapír, nemesfém, ékszer, stb. 
II. Vagyoncsoport: antik bútor, nemes szőrme, értékes gyűjtemény, 
III.Vagyoncsoport: lakás, iroda-felszerelés, használati tárgyak,    

bútor, stb. 
IV.Vagyoncsoport: épületek, raktártelepek, létesítmények, stb.    
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I. Védelmi osztály: teljes körű mechanikai és elektronikai védelem  
fegyveres őrség, közvetlen rendőrségi összeköttetés, biztosító által 
minősített rendszer. 
II. Védelmi osztály: teljes körű mechanikai védelem, teljes körű 
elektronikai rendszer, szakszolgáltató által végzett rendszeres 
karbantartás, biztosító által minősített rendszer, állandó 24 órás 
portaszolgálat, automatikus távjelzés a rendőrségre, fegyveres 
vagyonvédelmi szolgálatnak. 
III. Védelmi osztály: teljes körű mechanikai védelem, teljes körű 
elektronikai védelmi rendszer, rendszeres karbantartás,a biztosító 
által minősített rendszer. 
IV. Védelmi osztály: teljes körű mechanikai védelem, részleges körű 
elektronikai védelmi rendszer, a biztosító által minősített rendszer. 
V. Védelmi osztály: teljes körű mechanikai védelem, minimális 
elektronikai védelmi rendszer. 

VI. Védelmi osztály: részleges mechanikai védelem 
VII. Védelmi osztály: minimális mechanikai védelem. 
Minden védelmi osztályban vagyoncsoportonként meghatározták a 
maximális biztosítói kockázatviselés határértéket, így az egyes 
biztosítási értékekhez meghatározott és körülírt védelmi rendszer 
tartozik. 
Amennyiben a biztosított ezt nem valósítja meg a biztosító csak addig 
a határig vállalja a kártérítést, amelyik a létező védelmi osztályhoz 
rendelt.  
 
Az egyes osztályok között jelentős biztosítási díjeltérések lehetnek. 
Tehát ha magasabb védelmi szintet építünk ki ugyanazon 
vagyoncsoport esetében  jelentős díjengedménnyel járhat.  
 
A vagyonvédelmi kultúra fejlődése és a vagyonvédelmi eszközöket 
gyártó, forgalmazó vállalkozások növekedése kikényszerítette a 
biztonsági termékek, eszközök minősítésének rendszerét, ezzel 
mintegy kiszűrhető az alacsony színvonalú áruk forgalomba kerülése.  
 
A minősítés folyamata során szakértők vizsgálják meg az adott 
eszköz technikai színvonalát.  
Tanúsítványban dokumentálják a termék besorolását, a telepítés 
feltételeit és annak érvényességi idejét. 
 
Az alábbi termékcsoportok minősítését végzik: 

a) értéktárolók, páncélszekrények 
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b) mechanikai, fizikai védelmet szolgáló egyéb eszközök (zárak, 
lakatok,vasalatok, ajtók, stb) 

c) biztonsági üvegek és fóliák 
d) elektronikai jelzőrendszerek alkotóelemei 
e) gépjárművédelmi eszközök 
f) egyéb vagyonvédelmi eszközök 

 
Egy adott védelmi eszköz telepítése előtt tehát fontos kritériumként 
kell kezelni, hogy a termék rendelkezik-e MABISZ igazolással. 
Ennek birtokában ugyanis joggal bízhatunk abban, hogy a szükséges  
biztonsági kritériumoknak megfelel, és a biztosítói kockázatvállalásnál 
is alapvető szempont a védelmi szint igazolása. 
 
A mechanikai vagyonvédelmi eszközök 
 
A mechanikai vagyonvédelem rendszere minden bejutási lehetőségre 
kiterjed ( nyílászárók, födém, falazat, stb.) és csak olyan erős, mint a 
teljes védelmi kör leggyengébb láncszeme. 
A betörésvédelem tehát nem egy elemből, hanem védelmi láncból 
kell, hogy álljon. A lánc minden egyes tagja önálló egységet képez, de 
csak együtt képesek a behatolás ellen védelmet nyújtani. 
 
Amikor vizsgáljuk egy iroda, épület, vagy lakás különböző be- és 
kijárati pontjait azt kell értékelnünk, hogy milyen nehézségek árán 
tudnánk oda bemenni olyan esetben, amikor beletörött a zárba a 
kulcs, vagy ehhez hasonló eset történt. Ha mi bejuthatunk, akkor azt 
egy idegen is könnyen megteheti. 
 
Ezért elsősorban a bejárati ajtót vizsgáljuk, mennyire áll ellen az 
esetleges támadásnak. Milyen az ajtószárny, az ajtótok és a fal 
kapcsolata. 
 
Különösen fontos ezt megtenni a régi épületek bejárati szerkezeteinél, 
amelyek sajnos a rossz technológiai kiképzés miatt nem megfelelőek. 
Az ajtótok az ajtószárnnyal együtt néha beesik egy erősebb lökés 
következtében. Az ajtózárnak nemcsak nehezen nyithatónak, 
kulcsmásolás ellen védettnek, hanem kellően masszívnak is kell 
lennie. Hiába viszont a cselnek és erőnek egyaránt ellenálló zár, ha a 
zárnyelv egy gyenge ajtótokba süllyed, vagy maga az ajtólap túl puha.  
 
Amennyiben mindez rendben van, az ajtó pontos záródására 
összpontosíthatjuk figyelmünket, mert a hívatlan látogató megfelelő 
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helyre illesztett pajszerrel így a puszta kéz erejének sokszorosával 
kifeszítheti a nyílászárókat. (néhány milliméter hézag már fogásra 
alkalmas lehet.) 
 
Ami az ablakokat illeti, itt sajnos csak a szépség rovására lehetünk 
óvatosak, hacsak nem tudjuk megfizetni a drága biztonsági üvegeket. 
A leggyengébb láncszemet keresve  az sem mindegy, mennyire sűrűn 
beépített területen fekszik az objektum. Egy ritkán beépített, kevéssé 
forgalmas helyen  a falbontás is kézenfekvő módszer lehet, nem is 
beszélve a födém áttörésével történő behatolás lehetőségéről. 
 
A mechanikai védelemnek tehát nem az a feladata, hogy 
áthatolhatatlan akadályt képezzen a jogtalan behatolóval szemben, 
hanem az, hogy addig álljon ellen az erőszakos próbálkozásnak, amíg 
az elektronikai rendszer jelzésére a helyszíni tettenérés bekövetkezik.   
 
Kültéri mechanikai védelmi rendszerek 
 
a) Árkok: Méreteire, formájuk kialakítására nincs elfogadott szabvány, 
a vagyonvédelmi szakember ajánlása szerint építik meg. 
 
 
b) Töltések: Kialakításuk szerint az árkok ellentéte. Előnye, hogy 
méretétől függően megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi a betekintést, 
az emberi mozgás figyelését. A túlzott takarás azonban hátrány is 
lehet. 
 
c) Kerítések: Egyik legszélesebb körben alkalmazott kültéri 
vagyonvédelmi építmény. Magasságuk rendszerint 1,8-2,8 méter. 
 
d) Kapuk: Kijelölik és meghatározzák az át, illetve a behajtási 
lehetőséget személyek és gépjárművek, szállítmányok részére. A 
megfelelő közlekedhetőséget biztosító kapuk rendszerint 2,5 méter 
szélesek és 2,8 méter magasak, kialakításuknál figyelembe kell venni 
a tűzoltó, katasztrófavédelem gépjárműveinek méreteit. 
 
e) Tüskésdrótok, tüskéslemezek 
 
g) Sorompók 
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Falazatok nyílászáró szerkezetek 
 
a) Falak födémek: A határoló falakon való roncsolásos átjutás 
lehetséges robbantással és falbontásos módszerrel. Azonban a 
folyamatból keletkező zajok, rezgések, emberek által észlelhetőek 
vagy elektronikus úton érzékelhetőek. Biztonságosnak mondható a 
hagyományos kisméretű téglából készített 38 cm vastagságú falazat. 
 
b) Rácsok: A nyílászáró szerkezetek, az ajtók, ablakok 
betörésállóságát növelik, a gyors betörés megakadályozására szolgál.  
A rácsok alapanyagának minőségére vonatkozóan nincs konkrét 
ajánlás. A rácsozat elemeinek keresztmetszete minimum 12 mm-nek, 
pénzintézetek esetében minimum 16 mm-nek kell lennie. A rácsok 
szerkezeti nyílásai maximum 100x300 mm lehet. Az elkészített 
rácselemet 300 mm-ként, de oldalanként legalább négy-négy helyen 
falazókörmökkel kell a falba építeni, amit 150 mm mélyen kell 
besüllyeszteni.  
Amennyiben az adott épület valamennyi nyílászáróját rácsozattal 
látják el célszerű kiépíteni legalább egy ablak esetében a belülről 
történő nyitás lehetőségét. Vészhelyzet (tűz, robbanás, stb) esetén 
ugyanis a menekülés lehetőségét biztosítani kell.  
 
c) Redőnyök, Zsalugáterek: A redőnyök felszerelése és 
alkalmazása tekintetében, korábbi évtizedekben inkábba hang-, fény-, 
és hőszigetelés játszott döntő szerepet.   A mai korszerű redőnyök 
esetében azonban már olyan betörésálló elemeket is gyártanak, 
amelyek áthatolási ellenállási értéke megközelítheti a bejárati ajtóét.  
 
d) Nyílászárók:  
 
Természetesen tudjuk, hogy biztonságunkért áldoznunk kell, de hogy 
mi és mennyi a legcélszerűbb, a legoptimálisabb, hogy meddig éri 
meg a ráfordítás, milyen eszközöket kíván és tud erre a célra szánni, 
azt mindenkinek magának kell eldöntenie. 
Tartsuk azonban szem előtt:  
Utólag esetleg minden korábbi megoldás olcsóbb lett volna! 
 
A betöréses lopások végrehajtása során az elkövetési módszert 
vizsgálva megállapítható, hogy legnagyobb veszélyt a nyílászárók 
nem megfelelő biztonsági foka jelenti. Jellemző, hogy az elkövetések 
túlnyomó többségét a bejárati ajtó kifeszítésével, illetve a 
hengerzárbetétjének széttörésével követik el. Amennyiben ezen a 
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területen tudjuk a mechanikai biztonságon erősíteni, azzal jelentősen 
növelhető a vagyonvédelem hatásfoka.    
 
Vizsgáljuk, milyen lehetőségekkel kell 
számolni: 
A bejárati ajtóknak számtalan támadási 
pontja van. Biztonságukkal összefüggésben 
a következő négy elemet kell megvizsgálni: 
 
  - ajtólap 
  - pánt 
  - ajtótok 
  - zárszerkezet 
 
Ajtólap megerősítése 
Kritikus pontja a nyílászáróknak az ajtólap. 
Elterjedtek a kétszárnyas és az úgynevezett 
üreges ajtók, amelyek kétoldalt kívül és belül 
furnérlemezzel vannak borítva. A két lap 
között lévő hullámlemeznek vagy 
salakgyapotnak mechanikai értéke nincs.  
A gyenge szilárdságú ajtók - mint azt a lakásbetörések számos esete 
mutatja - erősebb nyomással beszakíthatók, berúghatók, vagy percek 
alatt átvághatók. Az ajtólapot helyénvaló ezért tömör anyagból 
készíttetni, avagy belsejét 6-8 mm vastag betonvas szálakból 
kialakított rácsszerkezettel ellátni. Jó megoldás, ha az ajtólap belső 
oldalára acéllemezt rögzítenek. 
 

Ajtópánt megerősítése 
 
Fontos szempont a tok és az ajtószárny közötti 
kapcsolat, a pántok milyensége. Régebben a bejárati 
ajtólap, valamint a tok erős diópántokkal 
kapcsolódott egymáshoz. Ezt az utóbbi időben 
esztétikai okokra, beállítási nehézségekre való 
hivatkozással megszüntették, azóta befúrós pántokat 
alkalmaznak.  
 
Az így felszerelt ajtók ellenállása gyenge, 
gyakorlatilag könnyen kifeszíthetők. A pántokat 
jelentős nyomaték terheli, ezért a tokszerkezetben és 
az ajtólapon célszerű ezeket megerősíteni. (pl: 
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hegesztéssel, kapupánt-csavarral). 
 
Javasolt ezen kívül a pántoldali rész ellenállóságának emelésére 
külön kiemelést gátló csapok felszerelése. Ez a kiemelésgátló úgy 
működik, hogy az ajtólap élére szerelt csap nyitáskor elhagyja a tokra 
szerelt zárólemezt, csukáskor pedig visszanyomul a fészekbe. Mindez 
merevíti az ajtó dió-, ill. forgópánt felöli oldalát, és megakadályozza az 
ajtólap függőleges elmozdulását, kiemelését. 
 
Ajtótok megerősítése 
 
Az ajtólap erősebbé tételével még korántsem teremtettük meg a 
bejárati ajtónk teljes biztonságát.    
Az ajtólap és a falszerkezet közötti kapocs, az ajtókeret védelme 
éppen ezért lehet a legnehezebben megoldható és a legigényesebb 
feladat. Sorba véve a teendőket először önmagát a keretszerkezetet 
kell merevvé, szilárdabbá alakítanunk.  
 

Ezt elérhetjük egy 
teljes körbefogó 
borítással vagy úgy, 
hogy a 
keretelemeket is 

összetartva 
egybefogjuk a 
falazattal. Lényeges, 
hogy a szerelő 

kötőelemek 
megfelelő 

szilárdsággal 
bírjanak, lehetőleg 
külső oldalról 

rejtettek, 
láthatatlanok 

legyenek. 
 
Ha ezt nem tudjuk 
szerkezeti kialakítás 
miatt megoldani, 

akkor is célszerű, hogy kívülről kiszerelhetetlen kapupánt csavarokat 
alkalmazzunk. Fontos a szerelés befejezése után egy fedő-takaró 
réteget képezni a szerelvények eltakarása érdekében. 
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Zárszerkezetek 

 
Attól függően, hogy az ajtólapba süllyesztett, vagy annak belső 
felületére szerelt zárrendszerről van szó, megkülönböztethetünk 
bevéshető és rászegezős zárakat, de ezeket fő és kiegészítő zárként 
is említhetjük. 
A betörési kísérleteknek igazán jól ellenálló bejárat bevéső zárakkal 
csak akkor alakítható ki, ha vastag, tömör fából készült, vagy 
acélerősítésű biztonsági ajtót vásárolunk. Igaz, hogy ez az átlagosnál 
többe kerül, de a biztonságunk érdekében megéri.  
 
Más esetekben ki kell békülnünk a vasrudazat látványával, vagy a 
pénztárcánkat megint csak erősen megterhelő védőburkolat 
készíttetésével. 
 
Nagyon fontos kérdés továbbá, hogy hány pontos a zárszerkezetünk. 
Ez vásárláskor elkerülhetetlen fogalom, ami azt jelenti, hogy bezárás 
után mennyi zárási ponton reteszelődik az ajtónk legalább 18 mm 
mélységben.  
A zárási irányok száma viszont ennél szigorúbb követelményt elégít 
ki. A négy irányba záródó szerkezetnek kétoldalt, lent és fönt is kell 
rögzítenie, de négypontosról beszélhetünk akkor is, ha egy irányba 
mozog, mind a négy retesz. Ekkor azonban lényeges a zsanér oldali 
védelemről is külön gondoskodni. 
Mérvadó ebből a szempontból a biztosítók álláspontja. Egyéb 
feltételek mellett - akkor beszélnek teljes körű mechanikai védelemről, 
ha legalább kétirányú, négypontos zárásról van szó, és a pontok 
között legalább 30 cm a távolság. 
Ezeket a főzárakat általában az ajtóval együtt kapjuk vagy vásároljuk. 
Az ajtóba beszerelik, de ha nem kialakítják a férőhelyet. 
Természetesen nem elhanyagolható, hogy a zárszerkezet mennyire 
biztonságos, de a lehetőségek ezen a téren az ajtóval együtt adottak.  
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Ma már természetes, hogy a főzár működtetését általában valamilyen 
hengerzárbetéttel oldják meg és célszerű olyan minőségűre cserélni, 
ami biztonsági elvárásainknak jobban megfelel. 
 
További biztonságnövelés érdekében szükséges megtennünk, hogy 
főzár védelmét szolgáló biztonsági zárpajzsot szerelünk fel az ajtóra. 
 
Az ajtónk főzárja mellé mindenképpen szükséges legalább egy 
kiegészítő zárat is felszerelni, már csak a biztosító elvárásai 
érdekében is. 
Különösen terjedőben vannak az úgynevezett többponton záródó 
heveder, vagy pántzárak. Ezeknek az eszközöknek abban van a 
jelentőségük, hogy az ajtólapot vízszintes irányba is megtámasztják. 
Ezek a zárak képesek megnövelni az ajtó zárási biztonságát, de csak 
akkor, ha az ajtót a falazathoz vagy a falazathoz szilárdan szerelt 
zárólemezhez tudják rögzíteni. Az ajtólap szerkezeti kivitelének is 
kellő szilárdságúnak kell lenni ahhoz, hogy ne lehessen se a pánt 
alatt, se felette áttörni. Lakótelepi lakások esetében a hevederzár 
alkalmazása a legolcsóbb és az egyik legjobb megoldás, amit a 
biztonság növelése érdekében megtehetünk.  

Zárbetét típusok  
 
A leginkább használatos zárbetét típusok közül, talán a legismertebb 
a lamellás és a csapos zárbetét, valamint a hazai gyártmányú 
mágneses zárlatú cilinder. A lamellás zárbetétek, mint az áruk is 
mutatja, a cilinderesekkel ellentétben a legolcsóbbak, és egyben talán 
csak a legszerényebb biztonsági követelményeket elégítik ki. Ezek 
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igen egyszerű eszközökkel és gyorsan 
felnyithatók, így nem jelentenek komoly 
akadályt egyetlen behatolni 
szándékozó előtt sem. A nyitás 
leggyakoribb eszköze az ún. álkulcs, 
mivel a kulcsvariációk száma alacsony. 
 
Általánosan ismert az úgynevezett 
csapos zárbetét, amely a különböző 
méretű zárócsapokkal, ellencsapokkal 
és az azokat tartó rugósorral biztosítja, 
hogy csak a hozzá illő kulccsal történő 
működtetés. Az utóbbi idők fejlesztései során növekedett a lehetséges 
változatok száma. Jelenleg már egy cilinderen belül akár három 
csapsorral rendelkező betéteket is forgalmaznak.  
 
Ezeket az ún. zárfésűvel vagy pixellel nem lehet nyitni. Természetes, 
hogy minél régebben ismert egy biztonságtechnikai szerkezet, annál 
nagyobb a valószínűsége, hogy esetleges gyengeségei is ismertté 
vállnak, ill. a felnyitását szolgáló eszközök is rendre finomodnak, 
üzembiztosabbak lesznek. 
 
Álkulccsal történő illetéktelen behatolásnak igen jól ellenálló, a hazai 
gyártású mágneses zárbetét, mely kulcsának másolása szinte 
lehetetlen, de legalábbis sok ráfordítást igényel.   
Bár említettük már, hogy a betörések túlnyomó százaléka, vandál, 
erőszakos eszközökkel, módszerekkel, a nyílászárók megbontásával 
történik, mégis kitérnénk néhány fontos kritériumra, amely a 
cilinderbetétek meghatározó jellemzője lehet: 
 

Törésellenállás 
 
A drasztikus zárfeltörés igen elterjedt, immáron csaknem 
klasszikusnak nevezhető. Lényege, hogy kialakításuk gyenge pontját 
ismerve (a ház felfogó keresztmetszetének elvékonyítása), ha 
hozzáférhető a zárbetét, erősebb fogóval vagy egyszerűen egy 
erőteljes kalapácsütéssel a kiálló fele letörhető. A megmaradó belső 
félzárbetét az ajtó belseje felé belökhető, és a nyitva maradt 
zárnyíláson keresztül az ajtó kinyitható. Ez a nyitási módszer az ún. 
hengerzártörés és kb. 30 másodperc alatt az elkövető lakásunkba 
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juthat. Ez a nyitási lehetőség a kialakítás sajátosságából és a 
helytelen szerelésből is adódhat. 
A módszer alkalmazását a külső oldalról is lecsavarozható egyszerű 
zárpajzsok, vagy leszerelés nélkül a túlságosan hosszú kilógó 
zárbetétek elősegíthetik. Ehhez már 4 mm túlnyúlás is elegendő.  
 
Alkalmazzunk inkább olyan biztonsági, belső oldalról szerelhető 
zárpajzsokat, amelyeknek a vastagsági méretük teljesen takarja a 
zárbetétet.  
 

Zárfúrás elleni védelem 
 
A zárbetétek illetéktelen (különféle eszközök használatával 
történő) felnyitásának egyik lehetséges módja, hogy a zárást 
biztosító csapsorokat, vagy a csapokat tartó rugósorokat a 
zárbetét homlok oldala felől megfúrják.  

 
Ezáltal megszűnik a zárt állapot és akár a megmaradt vagy az 
eltávolított elforgó hengerelemmel, ill. idegen szerszámmal a zár 
nyithatóvá válik. 
Ma már a legtöbb gyártó 
készít olyan zárbetéteket, 
amelyek szerkezeti 
kialakításuknál vagy 
anyaguknál fogva ellenállnak 
a zárfelfúrási kísérleteknek.  
A leghasználatosabb 
megoldás az, hogy a zártest 
és a zárhenger is tartalmaz 
olyan kemény betételemeket, 
amelyek ellenállnak a 
hagyományos 
fúrószerszámoknak, vagy 
azokat kitérítik a 
fúrásirányból, esetleg 
fúrótörést okoznak. 
Készülnek olyan zárbetétek 
is, amelyek anyaga a fúró 
hatására szinte elkenődik, ily 
módon lehetetlenné téve a 
fúrhatóságot. 
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Védelmi módszerek a betörés megelőzésére 
 
A különleges kivitelű zárbetétek természetszerűen egy drágább 
árkategóriába tartoznak, ám az ilyen behatolási módszerekkel 
szembeni ellenállásuk miatt előnyük vitathatatlan. 
Ugyanakkor az előző behatolási módszer ellen alkalmazható 
biztonsági védőpajzsok is többnyire tartalmaznak, vagy 
tartalmazhatnak felfúrás ellen beépített védelmet. Ezek a pajzsok is 
védenek a felfúrás ellen, esetleg mindkettő alkalmazása dupla 
védelmet nyújt. 
 

Savazással szembeni védelem 
 
A köztudatban elterjedt, hogy a zárbetétek illetéktelen nyitásának 
egyik módszere a savazás. Valóban elképzelhető, hogy egyes 
elemek anyaguktól függően különbözőképpen reagálnak a kellő 
ideig tartó savterhelésnek. Ez a módszer legfeljebb a zárbetétek 
elrontását eredményezheti, de nem jellemző, hogy így nyitnak ki 
ajtókat. 

  A MABISZ által minősített zárbetétek minősége kizárja a savazást. 
Tervezési kitétel ugyanis, hogy a zárást biztosító elemeknek, ilyen 
esetben is  zárt állapotot kell tartaniuk. 
 
Álkulcsos nyitással szembeni védelem 
 
A zárbetéteket szokás jellemezni aszerint is, hogy mennyi egymástól 
eltérő zárlati variációt lehet kialakítani, azaz  hány olyan különböző 
zár készíthető, amelyekből egyik kulcsa sem nyitja  a másik zárat. Ez 
is egy jellemző érve lehet a választandó zárbetétnek, hiszen minél 
nagyobb ez a szám, annál kevésbé fordulhat elő, hogy akárcsak 
véletlenül is egy idegen kulcs nyissa a mi zárunkat. 
  A gyártók szerkezeteik kialakítása során kidolgozzák azokat az 
eszközöket is, amelyekkel szükség esetén ezeket fel lehet nyitni. 
Idővel, ha nem is tömegszerűen, de az igazán felkészült hozzáértők 
rendelkeznek ilyen eszközökkel. 
  Az illetéktelen nyitáshoz a módszerek és eszközök tárháza egyre 
bővül. Manapság már egyik-másik szabadpiacon különösebb keresés 
nélkül, sajnos már nálunk is hozzá lehet jutni ilyen eszközökhöz. 
Ezt a technikai eszközt hívják az úgynevezett "pixelnek" . Működését 
úgy kell elképzelni, hogy ennek vékony fémlapkáját helyezik be a 
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zárbetétbe majd bekapcsolást követően gyors rezgése során, 
letapogatja az egycsapos betétet, így kulcs nélkül nyithatóvá válik az 
ajtó. Ennek kiküszöbölése céljából célszerű egy korszerű többcsapos 
zárbetét alkalmazása.    
 
Értéktároló eszközök 
 
Nagy vagyoni értéket képviselő tárgyak biztonságos őrzésére az 
alábbi mechanikai vagyonvédelmi eszközöket használhatjuk: 
- páncélszekrények 
- széfek  
- trezorszobák. 
Köznapi értelemben is a legismertebb értéktároló eszközök a páncél-, 
illetve lemezszekrények. Felépítésük szerint készülhetnek egyfalú, 
vagy többfalú kivitelben, de lemezvastagságuk minimum 3mm kell, 
hogy legyen. Az egyfalú értéktároló csak az egyszerű 
betörőszerszámok ellen, illetve kisebb tűzesetekkel szemben 
védenek. A többfalú kivitel esetében a két páncélzat között minimum 
60mm rés található, amit fúrásálló, hőálló anyaggal töltenek fel, vagy 
a régebbi típusok esetében betonnal látták el. A beépített 
zárszerkezettel szembeni követelmény, hogy legalább hét 
kényszerfogazott zárólemezzel legyen ellátva, és zárlatszáma  nem 
lehet kevesebb mint 20.000. Számkombinációs zár esetében három 
beállítótárcsával kell rendelkeznie és 1 millió beállítási lehetőséggel.  
 
Különösen nagy kockázati kategóriába tartózó objektumok esetében 
(pénzintézetek, irodai pénztárak, stb.) alkalmazhatóak, az időzáras 
széfek, amelyek csak a beprogramozott időintervallum leteltét 
követően nyithatóak. A mechanikus passzív zárral felszerelt 
páncélszekrények jellegzetessége hogy, erőszakos felnyitási kísérlet 
esetében egy rejtett zárszerkezet reteszeli a páncél ajtaját, aminek 
feloldása csak szakember segítségével hajtható végre.  
 
Általában elmondható, hogy az 1 tonna alatti súlyú 
páncélszekrényeket minden esetben a falazathoz, vagy a födémhez 
kell szakszerűen rögzíteni.  
 

Műanyag fóliák, biztonsági üvegek 
 
A fóliák egyik ismert tulajdonsága a hő-, UV-, és elektromágneses 
sugárzás visszaverési képessége. Másik fontos alkalmazási 
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lehetőségük az, hogy az üvegfelületre ragasztva annak törési 
ellenállását javítja. Betörés esetén az üveget nem engedi szétesni 
ezzel megnehezíti a behatolás lehetőségét.  
 
Biztonsági üvegek tekintetében háromfajta típust különböztetünk meg: 
 
-Dobásálló üvegek: Megakadályozza a rádobott tárgyak áthatolását. 
Jelölésük A1-A3 lehet, részleges mechanikai védelem kategóriájának 
felel meg, vasrács kiváltására nem alkalmas.  
 
- Áttörést akadályozó üvegek: Az adott üveg akkor tartozik ebbe a 
kategóriába, ha adott fejszecsapás szám után meghatározott 
nagyságú rés keletkezik. Jelölésük: B1-B3. 
 
- Lövedékálló üveg: Kézilőfegyverrel leadott lövés estén átlövéssel 
szembeni védelmet jelent. C1-C5 kategóriában osztályozva.   
 
- Robbanás hatásának ellenálló üveg: Robbanás esetén a 
lökéshullám ellenállásának értékét határozzák meg és  minősítik D1-
D3 kategóriában.  
 
Az elektronikai vagyonvédelmi eszközök 
 
Az elektronikai védelem a mechanikai mellett a másik legfontosabb 
elem.  
Előnye, hogy az illetéktelen behatolás tényét hang- és fényeffektussal 
jelzi, fejlettebb rendszereknél pedig a rendőrségi ügyeletet értesíti, és 
ezáltal időben megszakíthatja a bűncselekmény végrehajtását. 
 
Tudnunk kell, hogy az elektronikus védelmi rendszerek kiegészítik a 
védekezés hatásfokát, de nem helyettesítik a mechanikai eszközöket 
és az élő erős őrzést. 
A megszólaló riasztóberendezés az esetek túlnyomó részében 
meghátrálásra készteti a betörőt. A behatoló ennek ellenére 
eredménnyel járhat, ha nem számít beavatkozásra, vagy  bízik a 
gyorsaságában. 
 
Ahhoz, hogy a riasztórendszerek hatásosak legyenek, a gyenge 
pontok szisztematikus elemzése szükséges. Sikeres tervezéssel 
és telepítéssel csak akkor lehet számolni, ha a védett objektum 
adottságainak figyelembevételével a készülékek kiválasztását és 
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telepítését hatósági bizonyítvánnyal és vizsgával rendelkező 
szakember végzi. 

    

A riasztóközpont az érzékelők által továbbított valamennyi jelzést 
értékeli. A riasztást kívánó esetben gyorsan és megbízhatóan kerül 
sor az elektronikusan vezérelt alarm-jelzés kiváltására. 
 
Ez történhet helyi-, vagy távriasztás útján. Helyi riasztás kiépítése 
során ügyelni kell arra, hogy a kültéri sziréna elhelyezése biztonságos 
magasságba történjen. Az utóbbi időszak elkövetései során 
tapasztaltuk, hogy a hangjelzés kiküszöbölése érdekében poliuretán-
habot nyomtak a szirénába, vagy vízzel teli 
vödörbe helyezték, így okoztak 
rövidzárlatot. Mindenképpen 
szabotázsvédett megoldást célszerű 
alkalmazni.  
 
Leghatásosabb módszer az ún. "csendes 
riasztás" kiépítése amikor a vészjelzés a 
helyszínen késleltetve érzékelhető, de a 
behatolás pillanatában értesítést küld a 
rendőrségi ügyeletre, vagy a 
vagyonvédelmi cég diszpécserközpontjába 
és rendőri intézkedés történik. 
 
A bűncselekmények elkerülése érdekében az önkormányzatok is 
egyre többet tesznek, azonban az elhatározás kevés, mert a legtöbb 
település alulfinanszírozott, sok helyen forráshiánnyal kell 
gazdálkodniuk.  Az igényeket felismerve és a fizetési nehézségeket 
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tolerálva, néhány vagyonvédelmi vállalkozás új lehetőséget dolgozott 
ki. Az intézmények hosszú távú - 24-36 hónapos - kamatmentes 
részletfizetést kapnak, így az elektronikus védelmi rendszer már a 
telepítést követően védi a vagyontárgyat.  A havonta jelentkező 6-
10.000 Ft-os törlesztés könnyen elkülöníthető a költségvetésből és 
evvel a konstrukcióval az optimális biztonság megteremthető   
 
  A Rendőrség részéről ajánljuk a nagyon körültekintő előkészítő 
munkát a behatolásjelző rendszerek telepítése előtt, 
referenciamunkák igénylését, lehetőleg közvetlen rendőrségi riasztás 
kialakítását, ebben kérjék a Rendőrség Bűnmegelőzési Szolgálatának 
segítségét. 
 
Az elektronikus eszközök csoportosítását sokféleképpen lehet 
meghatározni (pld. működési elvük, telepítési mód, stb. szerint), 
azonban talán legcélszerűbb  - mechanikai védelem felosztásához 
hasonlóan -  a területi védelmi funkció szerinti csoportosításuk. 
 
A védett objektum megközelítése során különböző érzékelő elemek 
alkalmazása lehetséges.  
 
Kültéri elektronikai védelmi eszközök 
 
A kültéri védelem elsősorban valamilyen védendő objektum körüli 
nagyobb kiterjedésű terület védelmét, illetve határterületének 
elektronikus figyelését jelenti.  
 
A legfontosabb szempont azonban a szükségesség-költség 
vizsgálata, ugyanis a kültéri eszközök alkalmazása nagyságrendekkel 
nagyobb anyagi ráfordítást jelent, mint a beltéri telepítés.  
Ennek oka, hogy a szélsőséges időjárási körülmények közötti 
üzembiztos működés feltétele a speciális eszközök alkalmazása.  
 
Ezért kockázatelemzés alapján csak a különösen veszélyeztetett 
intézmények védelme érdekében célszerű az alkalmazásuk. (pld. 
katonai objektumok, robbanóanyag gyártó üzemek, kormányzati 
szervek épületei, stb.) 
 
A kültéri védelmi eszközök fajtái: 

- Mikrohullámú érzékelők 
- Infra, passzív infra érzékelők 
- Lépésjelző 
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- Kerítésvédelmi érzékelők, stb.      
 
A felületvédelem elektronikai eszközei 
 
Az épületek falazatának, nyílászáróinak, födémszerkezetének 
figyelését a felületvédelem biztosítja. A betörések megelőzésének 
folyamatát tekintve az első lépcsőfoknak tekinthető, hiszen a 
behatolás pillanatát érzékeli és ezzel a  vészjelzésre történő reagálás 
lehetőségét biztosítja.  
 
Leggyakoribb fajtái: 

- Nyitásérzékelők: Ajtók és ablakok elmozdulásának, 
kinyitásának következtében a mágneses tér változását érzékeli 
( Reed relés érzékelő). 

- Üvegtörés érzékelők: Az üvegfelület betörése során keletkező 
rezgések következtében ad le vészjelzést. 

- Falbontás érzékelők: Ez lehet a falazatba épített fémháló, 
melynek elvágása biztosítja a riasztást, vagy a falazat fúrása, 
kalapálása által kiváltott rezgések érzékelése vált ki 
alarmjelzést. 

- Infra sorompók: Ajtók, ablakok, erkélyek, falazat közvetlen 
megközelítésének vonalszerű védelmét biztosító eszköz. Az 
emberi szem számára láthatatlan fényt kibocsátó adóegység 
jelét a vevő rész érzékeli. Akadály esetén a fény megtörik, 
nincs érzékelés, ami azonnali riasztást eredményez.   

 
Térvédelmi elektronikai eszközök 
 
A védett objektumon belüli mozgás, helyváltoztatás jelzésére szolgáló 
érzékelőket soroljuk ebbe a csoportba. Teljes védelmi szint  kiépítése 
esetén valamennyi helyiségbe  lehet telepíteni.  
Gyakoribb azonban a csapdaszerű alkalmazásuk, amikor is a 
fontosabb helyiségek, folyosók védelmét biztosítja, és a látótérbe 
történő mozgást érzékeli. Ebben az esetben a felületvédelem 
kiépítése különösen fontos, mivel ennek hiányában a helyismerettel 
rendelkezők, vagy tippadók jelzése alapján kijátszható a biztonsági 
rendszer.    
 
Különösen fontos lehet a helyiségen belüli felszerelésük gondos 
kiválasztása. A téves riasztások megelőzése érdekében nem célszerű 
ha az infra konvektor, radiátor, gázbojler irányába „lát”, mivel a 
hirtelen hőmérsékletváltozás riasztójelet generálhat.  
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Mozgásérzékelők típusai: 

- Mikrohullámú mozgásérzékelők. Működésük lényege, hogy az 
adóegység által kisugárzott mikrohullámú jelek a környezetről 
visszaverődnek, amit a vevő egység érzékel. Térbeli mozgás 
esetén a visszaverődő jel frekvenciája változik meg –eltér a 
kisugárzott adó frekvenciájától-, így riasztójelzést ad a központ 
felé. (Működésük a Doppler elv alapján történik és ehhez 
hasonlíthatóak a gépjárművek gyorshajtásánál alkalmazott 
radarkontroll berendezések is. ) 

- Passzív infra : A környezetben lévő tárgyak által kobocsájtott 
infra sugárzás szintjét méri. Behatolás esetén az élő szervezet 
által kobocsájtott infra sugárzási szint jelentős növekedését 
eredményezi és emiatt vészjelzést produkál. 

- Duál mozgásérzékelők: A nagyobb biztonság érdekében 
fejlesztették ki, az előző két rendszer kombinációját értjük 
alatta.    

 
A tárgyvédelem elektronikai eszközei 
 
Az épületen belül elhelyezett értékes tárgyak, (festmények, 
páncélszekrények, műtárgyak, stb) védelmét hivatott ellátni.  
Legjellemzőbb típusaik a közelítés-, rezgés-, elmozdítás, feszítés 
érzékelők.    
 
A személyvédelem elektronikai eszközei 
 
A személyvédelem körében leggyakrabban alkalmazott elektronikus 
eszköz a támadásjelző. Ezeket általában pénzintézetek, zálogfiókok, 
üzemanyagtöltő állomások, illetve vállalatok pénztárhelyiségeinél 
lehet alkalmazni. Kialakításuk szempontjából lehetnek mechanikus 
vagy elektronikus kapcsolók, amelyeket kézzel, esetleg lábbal indítva 
vészjelzés adható le.  
 
Kiépítésük során fontos kritérium, hogy helyi riasztást ne váltson ki, 
mivel az egyébként is ideges bűnelkövetőnél szélsőséges reakciót 
válthat ki.   
 
Videokamerás vagyonvédelmi rendszerek 
 
A zártláncú videokamerás eszközök tömeges megjelenése lehetővé 
tette a vizuális megfigyelés mind szélesebb körű alkalmazását.  
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Manapság egyre gyakoribb az irodaházak, lakóparkok, 
üzlethelyiségek, raktárak ellenőrzése, de közterületi megjelenése -
autópályák, belvárosi övezetek - is rendszeressé váltak.  
 
Az üzemeltetők szándéka szerint az alábbi felosztás lehetséges: 
• személy, és vagyonvédelmi célból telepítve (épületek, 

létesítmények külső és belső védelme, őrzése érdekében). 
• bűnmegelőzés, bűnüldözés, közbiztonság fenntartása céljából. 
•  egyes munkafolyamatok, eljárási cselekmények ellenőrzése, 

dokumentálása (pld. közúti forgalom vagy tárgyalások, ülések 
figyelemmel kísérése). 

• munka-, és balesetvédelem 
• munkafegyelem, munkaintenzitás ellenőrzése 
 
A hatályos magyar jogban a képfelvevő, rögzítő berendezések -
közterületen, vagy nyilvános helyen történő- működtetéséről kevés 
szabály rendelkezik melyek közül néhány törvény, míg mások egy-
egy szervezet tevékenységéhez kapcsolódva határoznak meg 
előírásokat. 

- Polgári Törvénykönyv 1959. évi IV. törvény 80.§. 
- A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV tv. 42. §. 
- A közterület-felügyeletről szóló 1999. LXIII. tv.7. § 
- A személy-, és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 30.§. 
- A sportról szóló CXLV. tv.85. § 

 
A törvényi keretek tükrében azonban fontos szempont az adatvédelmi 
törvény előírásainak figyelembevétele is. Ennek értelmében a 
kamerákat úgy kell elhelyezni, hogy működésük a megfigyelt területen 
jelenlévő állampolgárok számára nyilvánvalóan észlelhetőek 
legyenek, ezért figyelemfelhívó táblákat kell kihelyezni, valamint 
tömegtájékoztatási eszközök útján a lakosságot értesíteni kell. A 
rögzített képek tárolási idejét úgy kell megválasztani, hogy a felvételek 
megőrzésére csak addig kerüljön sor ameddig arra a meghatározott 
cél megvalósulásához feltétlenül szükség van. A felvételeket 72 órán 
belül meg kell semmisíteni kivéve, ha a felvételen bűncselekmény, 
szabálysértés, vagy fegyelmi vétség gyanúja észlelhető.  
 
Hazánkban több száz  térfigyelő rendszer működik, legtöbb helyen 
tulajdonos az önkormányzat. 
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Kiválasztásuk során talán az egyik legfontosabb kérdés, hogy a 
hagyományos analóg rendszert, vagy a korszerűbb, de anyagiakban 
nagyobb beruházást jelentő digitális videó-eszközöket választjuk-e?  
 
Az analóg szalagos videó rögzítők előnye, hogy viszonylag olcsó a 
komplex technika, alacsony költségen tartható a rögzített adatok 
tárolása ( folyamatos rögzítés esetén maximum 24 óra rögzíthető egy 
kazettára ).  Ugyanakkor korlátozott a képminőség, a digitális 
rendszerekhez képest alacsony a megbízhatósága, nagy a 
szalagigény szükséglete, és rendszeres karbantartást igényel. 
 
A digitális képrögzítők esetében elmondható, hogy sokkal jobb 
minőségű képet lehet rögzíteni, amit szükség esetén könnyű 
nagyítani, élesíteni, nyomtatni. Nagyon megbízható, hosszú 
élettartamú technika. Hátránya azonban a nagyobb beszerzési 
költségek, a drága adathordozó (Winchester, DAT szalag, stb) és a 
költséges archiválás.   
 
Önkormányzati szervezéssel megvalósítható személy-, és 
vagyonvédelmi eszközök, módszerek 
 
A személyi biztonság 
 
Az elmúlt tíz évben -főképp a nagyvárosokban- jelentősen nőtt az 
erőszakos bűncselekmények száma, ezért nem árt, ha önvédelemre 
is felkészítjük a lakosságot. Az önvédelmi eszközök a túlerőben lévő 
brutális bűnözők ellen lehet hogy hatástalanok, de sokat segíthetnek 
az egyéni támadások 
leküzdésében, és a félelem 
legyőzésében. 
 
Az átlagember számára a 
támadás elhárítására a 
gázspray lehet a 
legoptimálisabb megoldás.  
 
 
Magyarországon a kiskereskedelemben a többek között PEPPER, 
BODYGUARD és a PAJZS 5000 márkájú gázspray szabadon 
megvásárolható, a piacokon, aluljárókban árult vagy külföldről 
behozott ismeretlen eredetű könnyfakasztók, viszont illegálisnak 
számítanak. 
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Az ilyen eszköz alkalmazásával maradandó sérülést okozhatunk, 
amely miatt felelősségre vonhatnak. Ezért ajánlatos az 
elővigyázatosság a megfelelő hatóanyag kiválasztásában és 
használatában. A gáztöltet több támadó elkábítására is elegendő, 
hatékonyságából csak hosszabb idő elteltével veszít. 
 
A legveszélyesebb önvédelmi eszköz a maroklőfegyver. Nem 
véletlen, hogy a hatályos jogszabályok szerint (253/2004. 
Kormányrendelet) az átlagember még szakvizsgák letételével sem 
szerezhet engedélyt a beszerzéséhez és tartásához. 
Helyette szélesebb körben alkalmazhatóak az önvédelmi 
gázpisztolyok, gumilövedékes maroklőfegyverek és riasztófegyverek.  
 
Megszerzésre, tartásra, viselésre szóló hatósági engedély kiadásához 
kérelmet kell benyújtani az illetékes rendőrkapitánysághoz. 
Az ilyen eszköz közterületen, nyilvános helyen – beleértve az ott lévő 
járművek belső tereit is-, közforgalmú közlekedési eszközön csak zárt 
tárolóeszközben szállítható. Szükséges még a fegyvertartási 
engedély kiváltása is, amit ha a fegyver nálunk van, magunknál kell 
hordani. 
 
Ez a viszonylagosan bonyolultabb procedúra azzal magyarázható, 
hogy ezek a fegyverek – kis távolságról – az emberi élet kioltására is 
alkalmasak, másrészt a laikusok számára a valódi maroklőfegyver 
benyomását keltik, ezért vissza lehet élni használatukkal. 
A riasztó és gázpisztolyok között az a legfontosabb különbség, hogy 
amíg a gázpisztoly 1,5-5 méter távolságról képes harcképtelenné 
tenni a támadót, a riasztópisztoly csak valósághű megjelenésével és 
hangos durranásával tudja megrémíteni, meghátrálásra kényszeríteni 
a támadót.  
Viselésük bizonyos fokú visszatartó erővel is hat. 
 
LEGÁLISAN VÁSÁROLHATÓ ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK 
Gázspray                                                        1500 Ft-tól  
                               Sűrített levegővel              2.500 Ft-tól 
Hangriasztók          elemmel                            3.500 Ft-tól 
                               ultrahangos                       5.000 Ft-tól 
Gázpisztoly                                                     15.000 Ft-tól 
Flóbert pisztoly                                              15.000 Ft-tól 

 
A légpisztoly és flóbert pisztoly is csak meglévő lőfegyvertartási 
engedély kiváltása esetén birtokolható. 
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Az önvédelmi célzattal magunknál hordott kések jogi megítélésével 
kapcsolatban az érvényes, miszerint a 8 centiméternél hosszabb 
pengehosszúságú vagy vágóélű kést, bicskát közterületre magunkkal 
vinni tilos  
Közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek minősül, birtoklása 
szabálysértésnek minősül. Ezt a 175/1993 Korm. rendelet 
szabályozza, amely kimondja, hogy tilos közterületen, nyilvános 
helyen, vagy közforgalmi közlekedési eszközön közbiztonságra 
különösen veszélyes eszközt birtokolni. ( pld. elektromos sokkoló, 
gumibot, dobócsillag, rugós kés, bilincs, fegyverutánzat, stb)  
 
Civilizált világban élünk, ezért nem árt tudni, hogy elvben milyen jogi 
normák kötik meg a kezünket, meddig tart a jogos védelem 
büntetlenséget ígérő határa. 
A 2009. évi LXXX törvény módosította a jogos védelemmel 
kapcsolatos korábbi álláspontot. A jogos védelem szabályainak 
módosítása körében abból az alapelvből indul ki, hogy a jogtalan 
támadás elhárításának kockázatát a jogtalan támadónak kell viselni, 
és a megtámadott elhárító cselekményét méltányosan kell megítélni. 
 
Ennek a kiindulópontnak megfelelően a törvény újraszabályozta az 
ijedtség vagy a menthető felindulás, okozta túllépés eseteit. A 
hatályos Btk. szerint, aki az elhárítás szükséges mértékét azért lépi 
túl, mert azt ijedtségből vagy menthető felindulásból képtelen 
felismerni, nem büntethető. Ha azonban az ijedtség vagy a menthető 
felindulás az elkövetőt csupán korlátozza az elhárítás szükséges 
mértékének felismerésében, akkor büntethető, a büntetése azonban 
korlátlanul enyhíthető. 
 
A módosítás ugyanakkor azt is rögzíti, hogy a megtámadottnak már 
nincs kitérési kötelezettsége. A korábbi ítélkezési gyakorlat 
elsősorban a felmenő, a testvér, a házastárs, az élettárs, a 
gyermekkorú személy, a terhes nő és a láthatóan kóros elmeállapotú 
személy támadásával szemben kívánta meg a megtámadottól, hogy a 
támadás elől térjen ki, feltéve, hogy a kitérés lehetséges és 
veszélymentes. A legújabb ítélkezési gyakorlat azonban egyre 
szűkítette a kitérési kötelezettség értelmezését, így különösen a 
lemenőnek a felmenővel szembeni ilyen kötelezettségét nem 
állapította meg. A mai társadalmi viszonyok között - különös tekintettel 
a családon belül elkövetett erőszakos cselekmények megváltozott 
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megítélésére - már nem állja meg a helyét a korábbi, a megtámadott 
védekezési jogát szűkítő ítélkezési gyakorlat.  
 
Azonban az arányosság követelménye szerint a támadás és 
védekezés erejének egyensúlyban kell lennie.  
Ha a támadó megfutamodott, sérülten fekszik, vagy megadja magát, 
megleckéztetését nem folytathatjuk tovább, illetve semmiféle 
megtorlást nem alkalmazhatunk vele szembe. 
 
A házalók, csalók elleni védelem 
 
A településeken időközönként megjelennek 
olyan úgynevezett „utazó bűnözők” akik célja az, 
hogy lakásokba becsöngetve, különböző 
indokokkal bejutva értékeket lopjanak el, vagy 
pénzt csaljanak ki a lakóktól.   Mindig célszerű 
gyanakvással élni az ilyen személyekkel 
szemben. 
 
Ezek az emberek sokféle indokkal jöhetnek.  
 
Hivatalnoknak adják ki magukat, lehetnek szépen felöltözve, és azt 
állítják, hogy az önkormányzattól vagy más szervezettől jöttek, de az 
ő tényleges céljuk, hogy becsapják az embereket! 
 
Másik típusa a házaló. Általában ruhaneműt, háztartási eszközöket 
vagy ékszert ajánlanak olcsón megvételre, azonban ehelyett ellopják 
a lakásban lévő vagyontárgyakat, vagy több értéket  visznek el a 
lakásból, mint amennyiért megvesszük a kínált árut. 
 
Iparosként, szerelőként is felléphetnek. 
Ellenőrizni akarnak (gázórát, vízórát, telefont, 
stb.), kisebb javítási feladatokat végeznek.  Az 
ilyen emberekkel szemben is óvatosnak kell 
lenni mert lehet, hogy csak lopni jöttek! Gyakran 
kérnek pénzt, majd eltűnnek és soha nem 
jönnek vissza. 
 Az igazi szakember előtte megbeszéli, 
megrendelést vesz fel, és időpont egyeztetés 
után dolgozik. 
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Az idegen lakásba különböző ürüggyel bekéredzkedők. Sajátos 
módszerük az, hogy rosszullétet színlelve, pohár vizet, gyógyszert 
kérnek, stb. és miután beengedtük őket, a kedvező alkalmat 
kihasználva megszabadítanak értékeinktől.  
 
Mit kell tenni ha idegen személy becsönget ? 
 
- Ellenőrizni kell ki keres.   (viselkedése, külső megjelenése gyanút 

ébreszt?!  ) 
- Célszerű széleslátokörű optikai kitekintőt használni. 
- A bejárati ajtón legyen felszerelve biztonsági lánc amit mindig  

használni kell. 
- Ha nem ismerős a látogató, el kell kérni személyi igazolványát és 

gondosan ellenőrizni (aki valódi céllal jött, az nem sértődik meg ) 
- Amennyiben bizonytalanok vagyunk az illető személy kilétében 

meg kell kérni, hogy később jöjjön vissza.  (Addig esetleg 
ellenőrizni lehet állításait ) 

- Mindig vizsgálni kell a névjegykártyán lévő telefonszámokat, amit 
megadnak. 

- Amennyiben továbbra sem lehetünk nyugodtak az érkező 
kilétében, fel kell hívni telefonon a helyi rendőri szervet. 

 
HA VALAKI TÚLZOTT MAGABIZTOSSÁGGAL, KÖVETELŐDZŐ 

HANGNEMBEN LÉP FEL, AKKOR SEM SZABAD BELEEGGYEZNI 
OLYASMIBE, AMIVEL NEM ÉRTÜNK EGYET ÉS SEJTJÜK, HOGY 

KÁRUNK SZÁRMAZHAT BELŐLE. 
 
Építészeti bűnmegelőzés 
 
Ebben a fejezetben a bűnözés egyik lehetséges kiváltó okának a 
vizsgálatáról, korlátozásának lehetőségéről teszünk említést, az 
alkalomszerű bűnözéssel, amely a lakóépületek, épületrészek, a 
közterület, a parkok, a zöldövezetek és az utcák építészeti és 
várostervezési sajátosságait használja ki sokszor spontán a 
bűncselekmények elkövetéséhez. 
 
A településtervezésnek és az épületek kialakításának megvannak 
azok az eszközei, amelyek a lakók kontrollját a saját környezetük 
felett erősíthetik. A bűnözéssel szemben megvédhető terület 
elméletének egyik legfontosabb alaptétele az olyan tervezés, amely 
az épületeket és az épületrészeket úgy tagolja és osztja fel különböző 
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kisebb egységekre, hogy valamennyi lakónak módjában álljon az 
idegen személyeket azonnal kiszűrni. 
 
A tervezés fontos eleme a privát, félprivát, és félnyilvános területek 
rangsorának megállapítása, mert ezáltal a közös területeken osztozó 
közösségek lakókörnyezete a lakók által ellenőrizhetővé válik.  
 
• A jól tervezett lakóház folyosóin csak 2-3 család osztozik egy-egy 

közös folyosórészen, ahonnan a lakásokba vezető ajtók is nyílnak. 
E közös folyosórészt a lakók is jobban sajátjuknak érzik. Ezzel a 
félprivát terület kijelölésével a lakók azonnal kiszűrhetik az idegen 
személy érkezését. A közös tér kölcsönös felügyelete, rendszeres 
használata növeli annak biztonságát, ami a lakók 
biztonságérzetének fokozódásában is megnyilvánul. 

   
• Ugyanilyen megfontolásokból alakíthatjuk ki a sorházas övezetek 

építészeti környezetét is.  Az utcfronttól jelképes akadályokkal 
(sövényzettel, lépcsősorral, stb.) elválasztott terület máris 
félnyilvános övezetté válik, így oda csak a konkrét szándékkal 
érkező megy be, ezért az ottlakók is jobban megfigyelhetik az 
érkezőt.    

 
• A parkok, zöldterületek kialakításánál arra, kell ügyelni, hogy a 

környező utcákról és a házakból beláthatóak legyenek. Az esti 
időszakban különösen fontos lehet a jól kiépített közvilágítás 
alkalmazása. Mindenki előtt ismert a városokban lévő nagyobb 
parkok belső területeinek, kevésbé belátható részeinek 
kriminalisztikai veszélyei. 

• Emeletes lakóházak tervezése során célszerű lehet a 
játszótereket, belső parkokat úgy kialakítani, hogy azokra az 
összes ház ablakából jó rálátás legyen, így a belső mozgások jól 
megfigyelhetőek.    

 
• A településszerkezet kialakítása során fontos szempont lehet a 

nagy átmenő forgalmú utak és az egyéb üres területek, telkek 
helyzete, ugyanis az ilyen környezet ehetővé teszi a lakóhely 
észrevétlen és akadálytalan megközelítését, illetve az azon való 
áthaladást, miközben a bűnözők a bűnelkövetésre kínálkozó 
alkalmat kereshetik. 
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Ezek voltak azokak az apróbb momentumok, amelyek szintén 
elősegíthetik egy adott település bűnözés elleni harcát, azonban 
ehhez párosulhat még a környezet jellege. Egy elhagyatott, vagy 
rongált házzal az sem tud igazán azonosulni, akiben esetleg még 
meglenne a jó szándék. Az ilyen házat éjszaka nem őrzi senki, nem 
zárják kapuját, ha szemetes könnyebben dobnak el még egy 
hulladékot és összességében ez egy olyan erózió elindítója lehet, 
hogy a lakók nemcsak a házzal, de a környékkel sem törődnek többet. 
 
A nemzetközi gyakorlatban nemcsak arra van példa, hogy az 
építészeti bűnmegelőzés eszközei sokszor hatékonyak voltak, hanem 
arra is, hogy az a fajta bűnözés, amelynek okait valahol 
megszüntették, nem egyszerűen áthelyeződött, hanem valójában 
eltűnt.  
Az egyes városrészek biztonságának javulása így az egész 
nagyváros közbiztonsági helyzetének a javulásához vezetett. 
 
Önkormányzatok közbiztonsági bűnmegelőzési koncepciója. 
 
A településeken élők szubjektív biztonságérzetének javítása, valamint 
a mikrokörnyezet védelme mindig is fontos tényezőt jelent egy adott 
város, vagy község életében. 
 
A bűnözés területileg eltérő kihívásaira azonban csak helyi 
közügyként megfogalmazott bűnmegelőzési stratégiával és taktikával 
lehet hatékonyan reagálni.  
 
Az önkormányzat mint a helyi szolgáltatások és szolgáltató 
intézmények többségének tulajdonosa a helyi közigazgatás irányítója 
és mint testület kell, hogy irányítsa a helyi bűnmegelőzést.  
Ezen törekvés megvalósítása, hosszú távú fejlesztése csak a 
képviselőtestület által elfogadott és a civil szervezetek bevonásával 
megvalósított közbiztonsági (bűnmegelőzési) koncepció 
megalkotásával indítható el.    
 
A meglévő pályázati rendszerek is fontos kritériumként fogalmazzák 
meg a pályázó önkormányzatok részére a koncepció elfogadását, 
ezért mellékeljük azt az Országos Bűnmegelőzési Tanács által 
ajánlott szinopszist, mely összefüggéseiben tárgyalja és közérthetővé 
teszi az elméleti háttéranyagot. 
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Települési önkormányzat bűnmegelőzési (közbiztonsági) 
koncepciójának szinopszisa 

1./ A település szociometriai leírása, településszerkezetének 
sajátosságai: 
* A településszerkezet építészeti sajátosságai (családi házas-
lakótelepi jellegű részek aránya, lakásszám), 

* a lakosság lélekszáma, kormegoszlása, foglalkoztatása (helyben, 
illetve másutt dolgozók, "ingázók" számaránya), 

* az egyes napszakokban rendszeresen otthon tartózkodók száma és 
aránya a településszerkezeti (építészeti) egységeken. 

2./ A település lakói szubjektív biztonságérzetének felmérése: 

* Milyen tényezőket tartanak a biztonságérzetüket erősítő és 
fenntartó, már meglévő tényezőknek? 

* Megítélésük szerint mely területeken (pl. vagyonvédelmi, közterületi 
biztonságot érintő) szükséges egy biztonságosabb lakókörnyezet 
kialakítása érdekében javulást elérni, ehhez szerintük milyen 
eszközökre lenne szükség (pl.: rendőri jelenlét fokozása, polgárőr 
egyesületek létrehozása, technikai eszközök telepítése stb.)? 

* Önerőből tettek-e, tesznek-e valamilyen intézkedést saját javaik 
védelme érdekében, ha igen, az milyen jellegű (pl.: technikai)? 

3./ A település bűnügyi fertőzöttségének adatai az elmúlt öt esztendő 
rendőrségi (és az egyes szabálysértések tekintetében önkormányzati) 
statisztikáinak tükrében: 

* A bűncselekmények számának alakulása, tendenciái, az elkövetést 
elősegítő alkalmak, körülmények leírása. 

* Az összes elkövetett jogsértéseken belül milyen az egyes 
bűncselekmények (önkormányzati hatáskörbe tartozó 
szabálysértések) aránya? 

* Melyek a tipikusnak mondható elkövetési módszerek a vagyon elleni 
jogsértések terén? 

* Megfigyelhető-e olyan tendencia, amely a gyermekkorúak 
(fiatalkorúak) körében a kábítószerekkel összefüggő jogsértések, 
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rongálások, természetkárosító cselekmények számának növekedését 
jelenti? 

4./  Az előző pontokban írtakból levonható következtetések és az ezek 
alapján megfogalmazható önkormányzati (képviselőtestületi) 
feladatok: 
* bűnmegelőzési (közbiztonsági) bizottság létrehozása, 

* polgárőr egyesület alakítása, szükségességének és lehetőségének 
megvizsgálása, 

* a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) hazai tapasztalatainak 
helyi hasznosítása a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 
(BMK) szakmai közreműködésével, 

* a pedagógusok, orvosok, szociális munkások, mezőőrök, (vadőrök), 
postai kézbesítők bevonása a bűnmegelőzési tevékenységbe az 
általuk nyerhető információ hasznosításával, illetve általános és 
középiskolai tanórák (osztályfőnöki órák) bűnmegelőzési 
szakemberek általi megtartásával, 

* esetlegesen építészeti előírások megváltoztatása az engedélyezési 
eljárásban, a bűnmegelőzés szakmai szempontjainak megfelelően, 

* az önkormányzat rendelkezésére álló anyagi eszközökhöz képest 
kmb-s szolgálat vagy rendőrőrs létesítésének és működési 
lehetőségének megvizsgálása, 

* a bűnmegelőzési tevékenység anyagi támogatásának 
(feltételrendszerének) biztosítása kormányzati (központi) 
önkormányzati (helyi) finanszírozásból, illetve a BMK pályázati 
rendszerében elnyerhető pénzeszközök felhasználásával. 

5./ A bűnmegelőzési (közbiztonsági) bizottság tevékenységének 
legalább félévenkénti értékelése, az ennek eredményeként a 
képviselőtestület által meghatározott rövid-, közép-, és hosszú távú 
feladatok meghatározása.  

MEGJEGYZÉS: a szinopszis az egyes feladatok, feladatrendszerek 
logikai egymásra épültségének eredményeképp alakul ki. Ez nem azt 
jelenti, hogy szervezeti oldalról vizsgálva az egyes feladatok 
végrehajtását, a felsorolás kronológiai sorrendje ne változtassa meg. 
Pl.: célszerű a bűnmegelőzési (közbiztonsági) bizottságot először 
létrehozni annak érdekében, hogy a végrehajtás megszervezése a 
felelősök és a határidők pontos meghatározása biztosított legyen. 
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Ajánlások a települési önkormányzatok részére:  
Készítsenek olyan tervet, amely felméri a visszaszorítandó 
bűncselekmények típusát, jellegét és meghatározza a célkitűzéseket.  
Ennek alapja a naprakész bűnügyi statisztika, a terület bűnözési 
térképe. 
■ Lehetőség szerint alakítsanak ki közbiztonsági-, bűnmegelőzési 

bizottságokat, amely testület elkészítheti a település 
bűnmegelőzési koncepcióját. 

■ Vegyenek részt központi bűnmegelőzési pályázatokon (pld. 
Biztonságos település) 

■ A városi bűnmegelőzési stratégia végrehajtásának megszervezése 
érdekében alkalmazzanak bűnmegelőzési referenst. 

■ Erős bűnözési fertőzöttséget mutató szórakozóhelyek esetében 
korlátozzák annak nyitva tartását, szükség esetén intézkedjenek 
bezárásáról. 

■ Segítsék elő a helyi polgárőr és SZEM mozgalmak megalakulását, 
folyamatos anyagi és erkölcsi támogatással segítsék munkájukat. 

■ Nyújtsanak konkrét segítséget az állampolgárok részére 
vagyontárgyaik megóvása érdekében (III. fejezetben leírtak 
felhasználásával). 

■ Népszerűsítsék a vagyontárgyak tulajdonosi jelölésének 
módszerét. 

■ A közterületek biztonságának megteremtése érdekében 
alkalmazzanak térfigyelő videokamerás rendszereket. 

■ Falopások megelőzése érdekében alkalmazzanak mezőőröket, 
természetvédelmi őröket, erdőőröket, illetve vezessék be 
illetékességi területükön a XIII. fejezetben megfogalmazott 
preventív módszert. 

■ Gépjárműfeltörések számának csökkentése érdekében a 
közterületi parkolókba helyezzenek ki figyelmeztető táblákat. 

■ Műemlékvédelem, műkincsek, nagy értékű magángyüjtemények 
védelme érdekében népszerűsítsék a fényképre vagy videóra 
történő rögzítés lehetőségét, a későbbi azonosítás megkönnyítése 
érdekében. 

■ A falugondnoki szolgálat, közterület felügyelők felkészítése a 
sértettéválás megelőzése érdekében. (gépjárműfeltörés, idősek 
sértetté válása, betöréses lopások megelőzése, stb.)   

■ Időskorú személyek elleni támadások megelőzése érdekében 
vezessék be területükön az „S.O.S. Szomszédhívó „ 
személyvédelmi rendszert ( XIII. fejezetben leírtak szerint) . 
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-----------------------------------------        ---------------------------------------------  
SECTOR Miskolc Kft.                             FELAXY 2000 Kft. 
Miskolc, Zsolcai kapu 34.                         Miskolc, Szemere u. 20. 
Tel:46-412-693                                         Tel: 46-413-466  
e-mail: m.sector@sectorhungary.hu        felaxy@mail.matavnet.hu 
www.sectorhungary.hu 
-----------------------------------------           ------------------------------------------- 
  SECTOR Miskolc Kft.                             

Miskolc, Zsolcai kapu 34.                         
Tel:46-412-693                                         
www.sectorhungary.hu 

--------------------------------------------         ------------------------------------------
--- 
  
ZZáárrsszzeerreellééss,,  llaakkaattoossmmuunnkkaa  
 
BODNÁR ISTVÁN 
Miskolc, Kölcsey 21. 
Tel:30-987-437 
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Elektronikus védelem 
 
 
BBeettöörrééssjjeellzzőő  rreennddsszzeerreekk  
KKaammeerrááss  ffiiggyyeellőőrreennddsszzeerreekk  
-----------------------------------------           ------------------------------------------ 
ALARMTECHNIKA Rt.                    MESTER SECURITY 
Kft. 
Miskolc, Bocskai u. 11.                          Miskolc, Mindszent tér 
1.    
Tel:46-411-745                                       www.mestersecurity.hu 
www.alarmtechnika.hu 
---------------------------------------            -------------------------------------------- 

                   QUALI-TOP Kft. 
                  Miskolc, Avar u. 28. 

                                     Tel:46-413-344 
                                                                e-mail:info@qualitop.hu 
                                                                  www.qualitop.hu 
----------------------------------------            -------------------------------------------- 
CENTRÁL TOP Kft.                          SECTOR Miskolc Kft.  
Miskolc, Május 1 telep 24.                       Miskolc, Zsolcai kapu. 34. 
Tel: 46-505-238                                    Tel: 46-412-693 

                      www.sectorhungary.hu 
                                                              
------------------------------------------       -------------------------------
-------- 
FELAXY 2000 Kft.                              SZINVA HOLDING Kft. 
Miskolc, Lenke u. 18.                          Miskolc, Munkácsy u.4. 
Tel: 46-502-400                                     Tel:46-413-012             
info@felaxy.hu    szinvahl@szinvaholding.hu    
                                                                www.szinvaholding.hu 
-------------------------------------------    -------------------------------
-------- 
GORDIUS 91 Kft.    INFRAPLUS Kft. 
Mezőkövesd, Liszt Ferenc u.16.  Miskolc, Kohó u. 24. 
Tel: 49-500-291    Tel: 46-400-009 
       
------------------------------------------- 
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LLaakkáássookk,,  iirrooddáákk  kkoommpplleexx  
vvééddeellmmee 
---------------------------------------            ------------------------------------------- 
ALARMTECHNIKA Rt.                    SZINVA HOLDING Kft. 
Miskolc, Bocskai u. 11.       Miskolc, Munkácsy u.4.                      
Tel:46-411-745                   Tel:46-413-012                     
  
www.alarmtechnika.hu     www.szinvaholding.hu 
-----------------------------------------            ------------------------------------------
- -------    
CENTRÁL TOP Kft.  
Miskolc, Május 1 telep 24.                             BBaannkkookk,,  iippaarrii  
lléétteessííttmméénnyyeekk                                
Tel:46-505-238                                                                                            kkoommpplleexx  vvééddeellmmee    
                                                           
-----------------------------------------            ------------------------------------------
--------- 
FELAXY 2000 Kft.                             ALARMTECHNIKA Rt. 
Miskolc, Lenke u. 18.                         Miskolc, Bocskai u.11. 
Tel: 46-502-400                                    Tel:411-745 
e-mail: info@felaxy.hu  
-----------------------------------------            ------------------------------------------
--------- 
GORDIUS 91 Kft.                                CENTRÁL-TOP Kft. 
Mezőkövesd, Liszt Ferenc u.16.           Miskolc, Május 1 telep 24. 
Tel: 49-500-291                                     Tel:46-505-238 
----------------------------------------              -----------------------------------------
--------- 
QUALI-TOP Kft.                                    FELAXY 2000 Kft. 
Miskolc, Avar u. 28.                                Miskolc, Lenke u. 18. 
Tel:46-413-344                                       Tel: 46-502-400 
e-mail:info@qualitop.hu 
www.qualitop.hu 
----------------------------------------              -----------------------------------------
--------- 
SECTOR Miskolc Kft.                          INFRAPLUS Kft. 
Miskolc, Zsolcai kapu 34.                      Miskolc, Kohó u. 24. 
Tel:46-412-693                                      Tel:46-400-009 
----------------------------------------              -----------------------------------------
--------- 
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QUALI-TOP Kft.                                   SECTOR Hungary Rt.  
Miskolc, Avar u. 28.                               Miskolc, Zsolcai kapu 34 
Tel:46-413-344                                      Tel:46-412-693 
------------------------------------                  ------------------------------------------
--------- 
SECTOR Miskolc Kft.                          SZINVA HOLDING Kft. 
Miskolc, Zsolcai kapu 34.                       Miskolc, Munkácsy u. 4.  
Tel:46-412-693                                       Tel: 46-413-012 
-------------------------------------                 ------------------------------------------
-------- 
 
 
  
2244--óórrááss  ffeellüüggyyeelleettii  ((  rriiaasszzttóó))  kköözzppoonntt  üüzzeemmeelltteettééss  vvaallaammiinntt  
GGééppjjáárrmműűvvééddeelleemm  rriiaasszzttóórreennddsszzeerreekk  IInnddííttáássggááttllóókk  
                                 
-------------------------------------             ----------------------------------------- 
ALARMTECHNIKA Rt.                    CENTRÁL-TOP Kft. 
Miskolc, Bocskai u. 11.                     Miskolc, Május 1 telep 24. 
Tel:46-411-745                                 Tel:46-505-238 
-------------------------------------              ---------------------------------------- 
INFRAPLUS Kft.                               HHeellyymmeegghhaattáárroozzóó  rreennddsszzeerreekk  
Miskolc, Kohó u. 24. 
Tel:46-400-009 
-------------------------------------            ----------------------------------------- 
                         ALARMTECHNIKA Rt. 

                        CENTRÁL-TOP Kft. 
 SECTOR Hungary Rt. 
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Őrzés-védelem élőerővel 
  
  
OObbjjeekkttuummvvééddeelleemm,,  KKuuttyyááss  őőrrzzééss    PPéénnzz  ééss  éérrttéékksszzáállllííttááss  
-------------------------------------          ------------------------------------- 
GORDIUS 91 Kft.                             JÁNOSIK ÉS TÁRSAI Kft. 
Mezőkövesd, Liszt Ferenc u.16.       Miskolc, Kerpely Antal u. 1. 
Tel: 49-500- 291                               Tel:46-507-197 
---------------------------------------      ------------------------------------------ 
JÁNOSIK ÉS TÁRSAI Kft.             SECURITAS Hungaria Rt  
Miskolc, Kerpely Antal u. 1.               Miskolc, Zsigmondi Vilmos 2. 
Tel:46-507-197                                  Tel:46-413-373 
            
--------------------------------------        ------------------------------------------ 
MESTER SECURITY Kft.               SECURITAS Hungaria Rt. 
Miskolc, Mindszent tér 1.                       Miskolc, Kiss Ernő 23. 
WWW.mestersecurity.hu                       Tel:46-401-215 
--------------------------------------       ------------------------------------------- 
SECTOR Miskolc Kft.                      SECTOR Miskolc Kft. 
Miskolc, Zsolcai kapu 34.                  Miskolc, Zsolcai kapu 34.   
Tel:46-412-693                                  Tel:46-412-693  
-------------------------------------- 
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 Belügyi Szemle 1998. évi 12. szám, 2002. év 5. szám. 
 Vagyonvédelmi Nagykönyv Cedit Kft. 1996. 
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