
Fail Ágnes: Erőszakos női bűnözés a szakirodalomban 

379 

 

FAIL ÁGNES 

Kriminológiai Tanszék 

Témavezető: dr. Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár 

 

 

ERŐSZAKOS NŐI BŰNÖZÉS A SZAKIRODALOMBAN 

 

Bevezetés 

 

Az erőszakos bűnözés különböző aspektusainak vizsgálata során a tudományterületek 

összefonódásával, vagyis a multidiszciplinaritással találkozunk. Nincs ez másképp 

akkor sem, ha e téma nemi hátterének vizsgálatát tűzzük ki célul. Az erőszak és 

erőszakos bűnözés vizsgálatakor részterületeken érintettek lehetnek a szociológia, a 

pszichológia, sőt az antropológiai megfigyelések is. Továbbá a témában releváns 

válaszokat kaphatunk a kriminológia és a büntetőjog-tudomány, valamint a statisztika és 

kriminálstatisztika oldaláról.  

Mindezek utalnak a téma vizsgálatának összetettségére, nehézségére, melynek 

következményeként a téma multidiszciplinaritását és a tárgyalt útelágazásokat tekintve 

tág szakirodalom feldolgozásra van lehetőség. Jelen tanulmányban az erőszakos 

bűnözésen belül kizárólag a nők által elkövetett erőszakos bűncselekményekre 

helyeződik a hangsúly. Az erőszakos női bűnözés általános megközelítéséről viszonylag 

kevés publikáció születik Magyarországon. Habár a kriminológia tankönyvek külön 

fejezetben foglalkoznak mind az erőszakos bűnözéssel, mind a női bűnelkövetőkkel, a 

két téma ötvözése nem jellemző. A szűk szakirodalmi keresztmetszet hátterében állhat a 

női bűnözés önálló sajátosságait tagadó hozzáállás, valamint önálló kriminológiai 

vizsgálati területként történő tagadása. Az előzőkkel összefüggésben a téma 

kiaknázatlanságának oka lehet az átfogó kutatások hiánya, mely probléma magában 

hordozza az empirikus vizsgálatok és a releváns elméleti megállapítások alacsony 

számát is. A téma feldolgozását ugyanakkor tovább nehezíti, hogy a legátfogóbb – és 

máig az egyetlen – monográfia éppen idén negyven éves.
1
 Habár Raskó Gabriella 

könyve máig hiánypótló alkotás, a legfrissebb trendekre negyven év távlatából nem ad 

választ.  

Az előzők tudatában nem meglepő, hogy a témában viszonylag kevés szakember 

szólal meg, s ők is jellemzően a női erőszakos bűnelkövetés egy-egy részterületét 

kutatják, s azokról publikálnak. A témában íródott szakirodalom áttekintésből kitűnik 

két vizsgálati szempont, melyek rendre visszatérnek a szerzők munkáiban: a női 

                                                 
1
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bűncselekmények típusainak (jelen esetben erőszakos cselekedeteknek), illetve okainak 

feltárása, így jelen szakirodalmi összevetésben is erre irányul a fókusz.  

 

A női erőszakos bűnözés megjelenítése a hazai szakirodalom tükrében 

 

A nők által elkövetett erőszakos bűncselekmények közül a csecsemőgyilkosság döntően 

női elkövetők által megvalósított bűncselekmény, így nem meglepő, hogy a női 

bűnelkövetéssel foglalkozó szakemberek nagy része ebben a témában publikál. A 

tanulmányokat vizsgálva találunk olyan írást, amely az infanticidiummal kapcsolatos 

jogalkotás folyamatát mutatja be,
2
 más a bűncselekmény korszakonkénti büntetőjogi 

megítélését és az ítélkezési gyakorlatot elemzi.
3
 A jelenleg hatályos preventív 

megoldási javaslatokkal kapcsolatban többen is tollat ragadtak már. A téma egyik 

kiemelkedő szakértője, Cseres Judit – aki önálló könyvet is írt a 

csecsemőgyilkosságokról
4
 – például kimondottan pozitívan ír a gyermekek védelme 

érdekében kihelyezett inkubátorokról, mint a tragédiák megelőzésének lehetséges 

megoldásáról.
5
 Az inkubátor-kérdéssel több publikációban is találkozhatunk

6
 – hiszen 

szorosan összekapcsolódik a bűncselekmény büntetőjogi kérdésével –, ám köztük 

akadnak olyan hangok, amelyek nem osztják Cseres véleményét. Herczog Mária az 

inkubátoros megoldásról így fogalmaz: „nem szolgálja az anya, a család és a 

társadalom hosszú távú érdekeit, mivel olyan hazug helyzetet legitimál, amelynek 

üzenete: csináljunk úgy, mintha mi sem történt volna.”
7
 Mivel Herczog a jelenlegi 

megoldásokkal nem ért egyet, így újakat javasol írásában,
8
 melyek központi kérdése a 

prevenció. 

A csecsemőgyilkosság témájában publikáló szerzők többsége esetleírásokkal 

gazdagítva írja meg tanulmányát,
9
 ami azért is kiemelendő, mert ezzel a technikával 

egyrészt közelebb hozzák a cselekményt az olvasókhoz, másrészt az eseteken keresztül 

jobban feltárható az elkövetők pszichés állapota és szociális háttere is. Így pedig hol 

gyengébb, hol erősebb hasonlóságok kezdtek kirajzolódni az elkövetőkkel és 

körülményeikkel kapcsolatosan a szerzők számára. Ezen a mezsgyén haladva 

elkülönítették az egyedülálló vagy rendezetlen párkapcsolattal rendelkező, jellemzően 

                                                 
2
 Bakóczi 1975. 

3
 Gilányi 2006., Mészáros 2003. 

4
 Cseres 2000. 

5
 Cseres 1996. 

6
 Angyal és Pásztor 2001., Guzi 2013. 

7
 Herczog 1999. 113-114. o. 

8
 Herczog a kihelyezett inkubátorok helyett – többek között – a szakemberképzésre, a jól szervezett 

médiakampányokra, a folyamatos ismeretterjesztésre (iskolában, kórházban, civil szervezetek által más 

területeken), az ingyenes fogamzásszabályozási eszközökre és a laikusok által is érthető tájékoztatásra 

helyezi a hangsúlyt. 
9
 Angyal és Pásztor 2001., Cseres 2000., Guzi 2013., Herczog 1999., Tamási 2015. 
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fiatalabb lányokat, nőket a családban élő, idősebb társaiktól.
10

 A két elkövetői kör 

kirajzolódását követően további hasonlóságokra és jellemzőkre is figyelmesek lettek, 

melyeket többen is jegyeztek. Ilyen egyezés például a fiatalabb elkövetőkre jellemző 

fokozott brutalitás,
11

 vagy a családdal rendelkező nők esetében az italozó férj és a beteg 

nagyobb gyermekkel járó nehézség.
12

 Ugyanakkor többen általános hasonlóságokról is 

írtak, melyek mindkét elkövetői körre egyaránt jellemzőek voltak. Ilyen tipikusnak 

mondható körülmény volt többeknél az alacsony iskolai végzettség, a vidéki lét, a 

tájékozatlanság, a környezet negatív megítélésétől való félelem vagy az anyagi 

nehézségek.
13

 Nagyon elgondolkodtató volt Cseres könyvében azt olvasni, hogy az 

infanticidiumot elkövető nők esetében nem ritka, hogy a büntetésük letöltését követően 

rendezett családi életet kezdenek élni, s jó anyákká válnak.
14

 

A csecsemőgyilkosságokon túl másik visszatérő elkövetési tett, a családon belüli 

erőszaknak a partnerrel szembeni megnyilvánulása. Habár a családon belül elkövetett 

erőszak tipikus elkövetői jellemzően a férfiak, a női elkövetőket az elmúlt évtizedek 

során több szerző is fókuszba állította, s éppúgy a korábban tárgyalt infanticidiumhoz, 

ebben az esetben is számos példa található az esetek közötti hasonlóságokra. A nők által 

elkövetett emberölést a szerzők szerint minden esetben megelőzi egy hosszú időn át 

tartó fizikai bántalmazás, lelki terror, anyagi kiszolgáltatottság.
15

 Ezt a kibírhatatlan, 

megalázó helyzetet a nő rövidebb, hosszabb ideig tűri, majd kitör belőle az agresszió. 

Raskó „közreható áldozatnak” nevezi az ilyen típusú emberölés esetében a férjeket és 

élettársakat, akik ha nem is kimondottan provokatívak, de életvezetésükkel, a tettessel 

szembeni magatartásukkal, a konfliktusokat fenntartó viselkedésükkel maguk is 

jelentősen hozzájárulnak áldozattá válásukhoz.
16

 Ez az elnevezés összecseng Seelig 

„válságbűnöző” kifejezésével, aki szerint ebben az esetben önvédelemhez hasonló 

helyzet alakul ki, melyet a provokatív áldozat generál, s így a korábbi áldozatból 

elkövető, az elkövetőből pedig áldozat válik.
17

 Tamási Erzsébet, a téma egyik 

kiválósága nemcsak tanulmányt, de szakkönyvet is írt erről a jelenségről 2005-ben.
18

 

A témában történelmi érdekesség Mátay Mónika és Fülöp Márton munkája, akik 

visszaugrottak az időben, és a múlt század eleji tiszazugi arzénes gyilkosságok ügyeit 

vették górcső alá.
19

 A családon belüli erőszak, a partner ellen nők által elkövetett 

emberölések alappéldája volt a Tiszazugban történt események sorozata. A rossz anyagi 

helyzet, a nehéz körülmények, az erőszakos férfiak, a hagyományos női szerepekkel 

felruházott asszonyok és a beteg, gondoskodásra szoruló hozzátartozók együttes 

                                                 
10

 Búza 1908., Cseres 2000., Hajnal 1998., Kránitz 2005., Lékó 1993. 
11

 Lékó 1993. 37. o. 
12

 Lékó 1993. 36. o.  
13

 Bakóczi 1975., Lékó 1993., Tamási 2015. 
14

 Cseres 2000. 
15

 Kránitz 2005., Molnár 1986., Rózsa 2013., Tamási 2005. 
16

 Raskó 1978. 
17

 Nagy 2006. 365. o. 
18

 Tamási 2005. 
19

 Fülöp (et.al.) 2014., Mátay (et.al.) 2016. 
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megjelenése sodorta az elkövetőket tetteik felé. E bűncselekmény-sorozat kapcsán pedig 

egészen sajátos csoportkohézió alakult ki az elkövetők között. 

Molnár József a partner ellen elkövetett erőszakkal kapcsolatosan nyílt agresszióról 

beszél, ahol az elkövető már nem használ kerülőutat. A női elkövető, a rá jellemző 

fejlettebb érzelemkifejezés következtében fokozott brutalitással, az élet kioltásához 

szükséges mértéken jóval túlmenően hajtja végre bűncselekményét.
20

 Rózsa János 

egyedüliként hívja fel a figyelmet a párkapcsolat lezárásának nemi vonatkozására. 

Ahogy írja, ha a férfi zárja le a már megromlott kapcsolatot, akkor a nő vigaszt keres és 

talál is, így beletörődik helyzetébe és idővel túlteszi magát rajta. Ellenben, ha a nő vet 

véget a már nem működő párkapcsolatnak, a férfit kinevetik, lenézik és gúnyolják 

környezetében Vagy legalábbis ő ezt vizionálja, így aztán nem tud, nem akar, nem mer 

továbblépni, helyette kialakul benne az ölési szándék.
21

 A nő ölési szándékát az 

érzelmileg mélyreható, tartós konfliktus, elkeseredés, a korábbi italozó életmód, a már 

megtapasztalt agresszivitás, a terhes kötelezettségektől való szabadulás és az ijedtség 

vagy éppen a védekezés generálja.
22

 

Az elmúlt évtizedek során a női elkövetőkről számos publikáció született mind az 

infanticidium, mind a partner ellen elkövetett emberölés témájában, mint klasszikus női 

elkövetési formákról. Az utóbbi évtizedben néhány jeles szakember pedig olyan 

területek bemutatásába is belekezdett, melyek esetében női elkövetőkre nem is igazán 

gondolunk. Drexler Bernadett és Somogyvári Mihály kétrészes tanulmányt írt 2015-ben 

a női szexuális bűnelkövetőkről.
23

 Atipikus bűncselekményről lévén szó, a szerzők a 

hazai esetszámok ismertetését követően külföldi kutatásokat és elemzéseket mutattak be 

tanulmányaikban, melyekben az elkövetők tipizálására is kitértek.  

A nők szerepvállalása a terrorista akciókban az utóbbi évtizedben kezdte 

foglalkoztatni a hazai kutatókat, szakembereket, s így mára több publikáció is született a 

témában.
24

 Kecskés Tímea, a téma egyik magyar szakértője a nők által elkövetett 

öngyilkos merényletekről írt tanulmányt, melyben részletes magyarázatot kapunk, miért 

„éri meg” a terrorista sejteknek nőket alkalmazni a merényletek elkövetésekor.
25

 

Kecskés részletesen ismerteti a nők motivációit, felkészítésük és kiképzésük menetét, 

valamint a számuk egyre növekvő mértékét. Érdekes, hogy akárcsak az infanticidium 

esetében, itt is jól elkülöníthető az elkövetők két csoportja egymástól: a 15-19 éves 

fiataloké, akiket jellemzően családjuk ad el anyagi haszonszerzés céljából a terrorista 

szervezeteknek, illetve az idősebb generációé, akik családi tragédiáik miatt 

elkeseredettek, s alapvetően ezáltal él bennük a bosszúvágy. Átgondolandó a női 

elkövetők önkéntes szerepvállalása, s Kecskés központi kérdése is, mely szerint a nők e 

                                                 
20

 Molnár 1986. 
21

 Rózsa 2013. 
22

 Kránitz 2005., Molnár 1986., Rózsa 2013., Tamási 2005. 
23

 Drexler és Somogyvári 2015. 
24

 Béres 2007., Kecskés 2009., 2012., Tamási 2013. 
25

 Kecskés 2009. (Kecskés Tímea a PhD értekezésében is foglalkozik a nők és a terrorizmus 

kapcsolatával) 
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cselekmények során végezetül elkövetők vagy áldozatok? A terrorizmusba bevont 

nőkkel kapcsolatos szakirodalmak természetesen érintik a női elkövetők és a terrorista 

szervezetek férfias világának ellentmondásait, vitáit. Hiszen pl. az arab társadalmak 

férfiközpontú gondolkodásmódjának teljes mértékben ellentmond a nők terrorizmuson 

belüli szerepvállalása.
26

 

A női erőszakos bűnözés újabb vizsgálati területeként tartható számon – habár 

mindenképpen kilóg az eddigi sémából – a női fogvatartottakkal foglalkozó hazai 

szakirodalom. Ez az irodalom azonban jellemzően nem az erőszakos elkövetőkre, 

hanem a női fogvatartottak börtönön belüli erőszakosságára helyezi a hangsúlyt.
27

 

Hajnal László 1998-as tanulmányában kitér az erőszakos elkövetők börtönbeli 

viselkedésére, megítélésére.
28

 Tőle megtudhatjuk, hogy a gyermekek ellen elkövetett 

erőszakért bebörtönzött nők a börtönhierarchia legaljára kerülnek bűncselekményük 

miatt, hiszen társaik a tettüket az anyaszereppel képtelenek összeegyeztetni. 

Ugyanakkor Hajnal szerint – talán éppen emiatt is – ők a leginkább problémamentes 

fogvatartottak a női börtönökben. Mivel a nők által elkövetett erőszakos 

bűncselekmények és a büntetés-végrehajtási intézetben tanúsított magatartás között 

nincs egyértelmű összefüggés,
29

 így a szerzők többsége a női börtönpopuláció 

erőszakosságát vizsgálta. A szerzők valamennyien egyetértettek abban, hogy a női 

fogvatartottak között jóval kevesebb a fizikai erőszak, mint férfi társaik körében. Ez 

természetesen nem jelenti, hogy a fogvatartottak fizikuma nem játszik szerepet a 

hierarchia kialakításában. Fehér Lenke és Parti Katalin 2002-es tanulmányában például 

a női fogvatartottak közötti hierarchia kialakításának jellemzői sorrendben a következők 

voltak: 1. az intelligencia, 2. a fizikai erő, 3. a határozott fellépés, 4. a személyes 

szükségletekre fordítható összeg nagysága, 5. a kapott csomag értéke, 6. a 

bűncselekmény fajtája.
30

 A nőkre a férfiakhoz képest jellemzőbb a verbális erőszak és a 

lelki terror. A fizikai erőszak legsűrűbben a börtönön belül kialakult intim kapcsolatokat 

jellemzi. Mivel az erőszak megnyilvánulása nem olyan egyértelmű, mint a férfiaknál, 

így a nőkkel szemben ritkábban alkalmaznak kényszerítő eszközt.
31

 A női fogvatartottak 

agresszivitásáról Solt Ágnes azt írja, hogy a gyermekkori szexuális abúzus, a fiatalon 

elkezdett bűnelkövetői karrier, valamint az érzelmi zavarodottság fokozza azt.
32
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27

 Fehér és Parti 2002., 2003., Hajnal 1998., Solt 2016., Tanács 2014. 
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 Hajnal 1998. 
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 Hajnal 1998. 
30

 Fehér és Parti 2002. 227. o. 
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Összegzés 

 

A nők által elkövetett erőszakos bűncselekményekről szóló hazai szakirodalom 

vizsgálata során nemcsak a multidiszciplinaritás jelenségével, de a téma 

szétdarabolásának egyenetlenségeivel is találkozunk. A részterületekre való 

fókuszálásnak köszönhetően a női bűnözés bizonyos szegmenseiről igen átfogó képet 

kapunk, ám számos komponens mélysége továbbra sem kutatott.
33

 Ez a hiányosság 

pedig a modern világ fejlődésével, változásával egyre inkább érezhetővé válik. Raskó 

Gabriella könyve mindmáig fontos kapaszkodó a női elkövetőkkel foglalkozó 

szakemberek körében, ám nagyon érezhető már egy új, átfogó és modernizált, a nők 

társadalomtörténeti változásaira reflektáló kötet hiánya, mely jó kiindulási alapul 

szolgálna a jövő kutatói számára. Nem mehetünk el szó nélkül azon szociológiai tény 

mellett, hogy az elmúlt évtizedek jelentős változásokat hoztak a nők lehetőségeire, 

jogaira, társadalmi szerepeire, társadalmi minősítéseire vonatkozóan, melyek komoly 

befolyással bírnak tetteikre, legyenek azok akár normasértők is.  

A szakirodalmat tanulmányozva az is feltűnik, hogy a részterületeken kutató és 

publikáló szakemberek igen ritkán fűzik össze gondolatukat, eredményeiket egymással. 

A véleményegyezés mellett azok ütköztetésére is viszonylag kevés alkalommal 

találhatunk példát. Emiatt pedig úgy tűnik, hogy a szakemberek körében – bár egyazon 

területen dolgoznak – kevésbé kitapintható az egymásra való reflektálás. Ez azért lenne 

fontos, mert a női erőszakos bűncselekmények vizsgálata, sőt akár maga a női bűnözés 

tématerülete kvázi „szórványterület” a kriminológiai és büntetőjogi gondolkodásban, 

így önálló kutatóként sokkal nehezebb és lassabb folyamat áll valamennyiük, 

valamennyiünk előtt egy-egy új, releváns elmélet megalkotására, empirikus vizsgálat 

megtervezésére. Mivel a női bűnözés még mindig kevesek által kutatott terület, így 

elengedhetetlen, hogy a témával foglalkozó szakemberek, kutatók reflektáljanak egymás 

gondolataira a közös siker érdekében. 
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*** 

 

FEMALE VIOLENT CRIME IN HUNGARIAN SCIENTIFIC LITERATURE 

 

Since forty years, a thorough portrayal of comprehensive, complex, wide-ranging areas 

of female violent crime has not been published in Hungarian scientific literature. To 

date, the publication of Gabriella Raskó is the only monography of female crime. 

Literature on their violent crime was even rarer. Scholars of the field do not engage 

themselves with the complexity of the subject, rather focus on and analyze distinct 

aspects. During literature review it becomes outstandingly visible that the number of 

publications on infant homicide, violent crime against spouses, and life of female 

inmates serving sentence dominate publications. At the same time in the previous 

decades we can witness a new tendency. A small group of experts of the field have 

started to publish on such themes that were formerly considered atypical within the 

studies of female violent crime. 

 

 

 


