
Nyereségvágyas, erőszakos bűnözés 
Magyarországon (1980-1987)

Az általunk vizsgált nyolc évben a nyereségvágyas, erőszakos bűncselekmények 
számaránya mindössze 1% körül mozgott az összbűnözésen belül, vagyis része
sedésük szinte elhanyagolható a kriminális cselekmények körében. Ugyanakkor 
mégsem lehet semmibe venni e bűnözési kategória jelentőségét, ha figyelembe 
vesszük, hogy ide olyan, a társadalomra kiemelkedően veszélyes cselekmények 
tartoznak, mint a nyereségvágyból elkövetett emberölés vagy a rablás.

A nyereségvágyas, erőszakos bűnözés körébe olyan bűncselekmények so
rolhatók, melyekben a jogtalan vagyoni előny célzata egyesül az élet, a testi 
épség elleni támadással, illetve az azzal való fenyegetéssel. Ide tartozik tehát a 
nyereségvágyból elkövetett emberölés (Btk. 166. § (2) bek. b) pontja, a rablás 
(321. §), a kifosztás (322. §), a zsarolás (323. §) és a jármű könkényes elvételé
nek erőszakkal megvalósított esete (327. § (3) bek.). Legfőbb közös jellemző
jük a tettes által létrehozott és menekülésre, ellenállásra, kárenyhítésre igen 
csekély lehetőséget adó kényszerszituáció.1

E bűncselekmények társadalomra veszélyessége következményeik súlyos 
voltából, végrehajtásuk mikéntjéből és alapvetően közterületi jellegükből adó
dik. Ezen okok miatt különösen alkalmasak arra, hogy a szélesebb közvéle
ményben veszélyérzetet alakítsanak ki, hogy megrendítsék az állampolgár köz
rendbe, közbiztonságba vetett bizalmát. így könnyen válhatnak a társadalmi 
dezorganizáció nemkívánatos alkotóelemévé. Holott a társadalom szerves mű
ködésének biztosítása egyre inkább, mint önálló érték kerül előtérbe.

A számok nyelvére áttérve azt látjuk, hogy az összbűnözés szerkezete az 
elmúlt egy-két évtizedben nagyfokú stabilitást mutatott, s alapvető változáson 
a 80-as évek első felében sem ment át. A bűnözés szerkezetében 60% a vagyon 
elleni bűncselekmények, 12% a közlekedési, 10—11% pedig az erőszakos és ga
rázda jellegű delictumok aránya. Ugyanakkor az elmúlt évtized bűnözési dina
mikájának felgyorsult növekedési üteme alapvetően a vagyon elleni bűncselek
mények számának szaporodásából ered.

De nemcsak a tulajdon elleni bűntettek és vétségek abszolút száma emel
kedett ebben az évtizedben, hanem az ilyen jellegű bűncselekmények részese
dése is megnőtt az összbűnözés struktúrájában.2 Ennek fényében különös 
jelentőségre tesz szert az a tény, hogy a nyereségvágyas, erőszakos bűncselek
mények számának növekedése párhuzamosan zajlik az összbűnözéssel. A köz
vádas és azon belül a nyereségvágyas, erőszakos bűncselekmények száma 1980—

1 Lásd erről részletesebben Csalay András: A rablás társadalmi megítélése c. tanulmányát a Módszertani 
Füzetek 1989,'2-es számában.

2 Nyíri Sándor: A bűnözés új tendenciái és okai. Kriminológiai Közlemények. 8. szám. Budapest, 1985.
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1987 között egyaránt 144%-ra emelkedett. Hogy a nagyságrendet érzékeltes
sük: Magyarországon a vizsgált időszakban 155 950 közvádas bűncselekményt 
regisztrált a statisztika, ebből 1667 volt nyereségvágyas, erőszakos bűncselek
mény.

A bűnözés és benne a kutatás által érintett részjelenség alakulását igen 
plasztikusan szemlélteti, ha a kezdő és a záró év adatait hasonlítjuk össze. 
1980-ban Magyarországon 130 144 közvádas bűncselekményt követtek el, 
amelyből 1288 volt nyereségvágyas, erőszakos jellegű. 1987-re ezek az érté
kek 187 736-ra, illetve 1856-ra nőttek, ugyanakkor a nyereségvágyas, erősza
kos bűncselekmények aránya mindkét szélső évben megközelítette az 1%-ot.3

Sajnos számokkal is alá lehet támasztani, hogy a nyereségvágyas, erő
szakos bűnözés alakulása lépést tart a kriminális cselekmények negatív alaku
lásával. Miután a vagyon elleni bűncselekmények számának és bűnözésen belüli 
arányának növekedése nem szorította háttérbe e — súlya és társadalomra gya
korolt kedvezőtlen hatása miatt egyaránt kiemelkedően — veszélyes bűnözési 
jelenséget — ezért érdemes külön kutatás tárgyává tennünk.

A cselekményi oldal terjedelme és szerkezete

Mielőtt rátérnék e bűnözési jelenség struktúrájának feltárására, előre szeret
nék bocsátani egy-két értelmező megjegyzést. A nyereségvágyas, erőszakos 
bűncselekmények körébe három önálló és két ún. minősített eseti bűncselek
mény tartozik. Az előbbi kategóriájában a zsarolás és a rablás történelmi lép
tékkel mérve is önálló bűncselekmény. A kifosztás tényállása jobbára a rablás 
vagy lopás valamely eseteként fogalmazódott meg tradicionálisan. Önállóságát 
az 1978. évi Btk-nak köszönheti. (Azért is 1980 a kutatás kezdő éve, mert a 
bűnügyi statisztikában csak az 1979. július 1-jével életbe léptetett Btk nyomán 
jelent meg a kifosztás bűntette). Ám a kifosztásnak a rablással való rokonsága 
továbbra is igen erős, ha a megvalósítás életbeli jellemzőit nézzük.

Minősített esetként fogalmazza meg a jogalkotás a nyereségvágyas ember
ölés és a jármű önkényes elvételének bűntettét. Az előbbi az összes emberölés 
4%-át tette ki a vizsgált időszakban (úgy, hogy a statisztika a más aljas okból, 
illetve célból elkövetett emberöléssel egy kategóriában tartja nyilván e bűn
tettet!), az utóbbi esetében még csekélyebb, kb. 1% ez az belső arány.

Nem hagyható figyelmen kívül a részletesebb elemzés előtt az sem, hogy 
— jellegükből adódóan — e bűnözési kategórián belül igen eltérő arányban 
jut a bűnüldöző szervek tudomására az egyes bűncselekmény elkövetési szám
aránya. Körinek kutatása szerint az összes (!) emberölés esetében az ún. abszo
lút látencia aránya 5%, ugyanez a jármű önkényes elvételének bűntette eseté
ben 12%. (E mérőszámnál viszont számításba kell venni, hogy az erőszakos el
követés egy kategóriát alkot a helyiségbe jogtalanul behatolókkal, illetve az 
elkövetést bűnszövetségben megvalósítókkal).

A rablás esetében a fel nem jelentett ügyek számaránya 44%, a kifosztás 
látenciája pedig eléri a 48%-ot.4 Zsarolás vonatkozásában nincs látenciára utaló 
adatom, noha valószínűleg — a bűncselekmény jellegéből adódóan — éppen itt

3 Források: Tájékoztató az egyes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika adataiból 1980-1987; 
valamint Tájékoztató a bűnüldözésről 1987. BM Legfőbb Ügyészség.

4 Körinek László 1985-re vonatkozó tábláját idézi Déri Pál bűnözési helyzetünkről írott értekezésé
ben. Kriminológiai Közlemények, 14. szám. Budapest, 1989.
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a legnagyobb a fel nem jelentett cselekmények száma. (Azt a kutatást, mely az 
általam idézett arányokat felmutatta, a szakirodalomban metodikai okokból 
többen is támadták. Olyan szempontból viszont mindenképp hasznos, hogy 
plasztikusan érzékelteti a kriminálstatisztika és a valóság közti különbséget.)

Rátérve a téma érdemi taglalására, kitűnik, hogy a nyereségvágyas, erő
szakos bűncselekmények száma és belső aránya a következőképp alakult a 
vizsgált időszakban. 1667 ilyen jellegű bűncselekményből (vegyük ezt 100%- 
nak) évente 1395 a rablások (83,7%), 132 a kifosztások (7,9), 91 a zsarolások 
(5,5%) száma. 33 az erőszakkal elkövetett jármű önkényes elvételéé (2%), 
15 a nyereségvágyas emberölésé (0,9%).

Ha a nyolc év adatainak átlagából számított statisztikát nézzük, ha össze
vetjük a kezdő és záró év adatait, akkor kitűnik, miképp változott meg a nye
reségvágyas, erőszakos bűncselekmények egymáshoz viszonyított aránya. 
A rablás részesedése a bűnözési jelenségen belül 79,3%-ról 87,1%-ra nőtt. 
Ez már csak azért is fontos, mert nagyságrendje miatt e bűncselekmény ese
tében az arányeltolódás kriminális változások következménye.

A kifosztás, a zsarolás, a nyereségvágyas emberölés és a jármű erőszakos, 
önkényes elvétele esetében a nyereségvágyas, erőszakos bűnözésen belül e 
bűncselekmények arányának csökkenése figyelhető meg (8,3%-ról 6,5%-ra; 
6,4%-ról 4,4%-ra- 1,2%-ról 0,8%-ra, valamint 4,7%-ról 1,2%-ra). Ám a „kis 
számok törvénye” miatt e változások mögött vélhetően sokkal nagyobb mér
tékű az esetlegesség, a körülmények véletlen összejátszása, mint a nagyság
rendileg nagyobb kategóriát alkotó rablás esetében, melynek módosulásai 
épp ezért reálisabban értékelhetők.

Ha a rablás és a kifosztás — egymáshoz történeti tényállásában egyébként 
is közelálló — cselekményeit összevonjuk, akkor azt látjuk, hogy a kriminális 
életvezetésből fakadó nyereségvágyas, erőszakos bűncselekmények aránya 
még jelentősebb mértékben (87,6%-ról 93,6%-ra) nőtt. E tendencia különösen 
veszélyes jellege abból ered, hogy e bűntettek többnyire közterületi jellegű, 
alkalmi — de nem véletlenszerű — szituációkban realizálódnak. A tettesek 
többnyire kiemelkedően veszélyes kriminális személyiségű elkövetők, akik szá
mára az erőszak megélhetési eszköz.

A cselekményi oldal változásainak tendenciája

A kutatás által érintett jelenség dinamikája két módszerrel mérhető. Az abszo
lút számok segítségével bemutatható, hogy évente milyen mértékben változik 
e bűnözési jelenség, és hogy e változások hosszabb időt alapul véve milyen 
irányba mutatnak. E megoldás mellett célszerű igénybe venni azt a módszert is, 
amely 100 000 lakosra vetíti ki a bűncselekmény elkövetését, jelezve a lakosság 
kriminális fertőzöttségét. Ez utóbbi módszerrel ki lehet szűrni a lakosság növe
kedéséből vagy csökkenéséből adódó torzításokat.

Az összbűnözési adatok évről évre számított dinamikája meglehetősen ki
egyenlített volt 1980—1987 között. Az egyik évről a másik évre csupán 4%-kal 
nőtt a bűncselekmények száma. A nyereségvágyas, erőszakos bűncselekmények 
számának évenkénti növekedési üteme 94,6% és 121,5% között mozog. {Lásd 
1. táblázat).

A kis abszolút számokkal jellemzett bűncselekmények esetében pedig 
egyaránt regisztrálható növekdés és csökkenés, méghozzá egészen szélsőséges
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arányeltolódások keretében. Az évenkénti változások mértéke a nyereségvágyas 
emberölés esetében 57,1% és a 150% között mozog. Ugyanez a jármű erősza
kos, önkényes elvétele esetében 65,5% és 134,6%, a zsarolásnál pedig 71,4%, 
illetve 138,6%. Úgy tűnik, hogy minél kisebb abszolút számmal jelezhető az 
adott bűncselekményhalmaz, annál szélsőségesebben változik évről évre a di
namika.

Az előzőeknél némiképp nagyobb halmazú kifosztás és rablás eseteben 
a dinamika évről évre csökkenő szélső értékek között mozog. Az előbbi eseté
ben az alsó és a felső határ 80,8% és 118%; az utóbbinál pedig 92% és 121%. 
Ez a kiegyenlítődés ráadásul úgy valósul meg, hogy a kifosztás esetében még 
megfigyelhetők ellentétes irányú dinamika-változások, de a rablás dinamikája 
1 984-ig folyamatosan emelkedik, azután 1987-ig stagnál.

A nyereségvágyas, erőszakos bűncselekmények gyakoriságát 1984-ig 
szintén egyenletes növekedés jellemezte (ekkor az 1980-as szint 152,9%-át 
regisztrálták), innentől viszont folyamatos és enyhe csökkenés tapasztalható.
E bűnözési jelenségen belül a legnagyobb arányt a rablás képviseli, s ennek 
alakulása igen közel áll a nyereségvágyas, erőszakos bűnözés irányához. 1984-ig 
folyamatos növekedésről beszélhetünk (az 1980-as év adatának 161,7%-a 
érhető tetten), később viszont néhány százalékkal ugyan alacsonyabb szinten, 
de a stagnálás lett a jellemző.

A két halmaz eltérő tendenciája az ún. kisvolumenű bűncselekmények 
irányváltozásából magyarázható. A kifosztás tendenciájában 1984-ig emelke
dés (ekkorra az 1980-as szint 156%-ára nőtt a bűncselekmények száma), ettől 
kezdve viszont jelentős mértékű csökkenés áll be. A zsarolás esetében se pozi
tív, se negatív tendencia nem mutatható ki egyértelműen. E bűncselekmény 
száma ingadozik, majd stagnál. A jármű erőszakos, önkényes elvételét folya
matos csökkenés jellemzi, míg a nyereségvágyas emberölés számának alakulá
sában a pangás lesz meghatározó tényezővé.

Mindezekből kitűnik, hogy a nyereségvágyas, erőszakos bűncselekmények 
számának alakulása egymástól erősen eltér, néha teljesen ellentétes irányba. 
Ennek az a magyarázata, hogy az azonos fő jellemzők ellenére e bűncselekmé
nyek nem egyneműek. Számukat az őket egymástól elválasztó jegyekre gya
korolt társadalmi hatások determinálják. Végül a 100 000 főre vetített fertő- 
zöttségi szint alakulásának vizsgálatával fejezzük be az elemzés alatt álló bűnö
zési jelenség feltérképezését. Előrebocsátva, hogy a lépték nagysága bizonyos 
jellemzőket plasztikussá tesz, másokat meg elmos.

Ha az összbűnözés alakulását 100 000 főre vetítve vizsgáljuk, kiderül, 
hogy 1980—1987 között az adott egységre jutó közvádas bűncselekmények 
száma 45,4%-kal növekedett. Az emelkedés tendenciája pedig egyenletes, törés 
nélküli, bár dinamikájának üteme némiképp ingadozó. A nyereségvágyas, erő
szakos bűncselekmények száma 1980—1984 között folyamatosan nőtt, majd 
megrekedt. A rablás fő vonalaiban követi az őt magába foglaló bűnözési jelen
séget, lévén, hogy sajátosságait nagyrészt az indikálja.

A többi e kategóriába tartozó bűncselekmény 100 000 főre vetített szá
mának alakulására még inkább a stagnálás jellemző. A kifosztás esetében hul
lámhegyet képez a vizsgált időszak 1984-es csúccsal. A jármű erőszakos, önké
nyes elvétele esetében az 1980-as-év ugrik ki. A zsarolást mega nyereségvágyas 
emberölést szintén ez jellemzi. Ez utóbbi esetében pl. mindvégig egy arányszá
mot mutat a statisztika. ,

Áttekintve a két módszer által kapott eredményeket, azt latjuk, hogy a 
kifosztás, a zsarolás, a nyereségvágyas emberölés és a jármű erőszakos, önke-
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1. táblázat

\  Bűn Közvádas
bűncselekmény

Nyereségvágy as 
erőszakos bűn- 

cselekmény
Rablás Kifosztás Zsarolás

Jármű erőszakos 
elvétele

Nyereségvá^yas
emberöles

abszolút 100 00 abszolút 100 000 abszolút 100 000 abszolút 100 000 abszolút 100 000 abszolút 100 000 abszolút 100 000
Év \ számban főre

vetítve
számban fó're

vetítve
számban főre

vetítve
számban fó're

vetítve
számban fó're

vetítve
számban fó're

vetítve
számban főre

vetítve

1980 130 144 1215,1 1288 12,0 1022 9,5 107 0,9 83 0,7 61 0,6 15 0,1
1981 134 612 1256,5 1451 13,5 1213 11,3 122 1,1 62 0,5 40 0,3 14 0,1
1982 139 519 1302,5 1372 12,8 1117 10,4 122 1,1 79 0,7 33 0,3 21 0,1
1983 151 206 1413,1 1620 15,1 1354 12,6 144 1,3 84 0,7 26 0,2 12 0,1
1984 156 754 1467,8 1,969 18,4 1653 15,5 167 1,5 101 0,9 35 0,3 13 0,1
1985 165 408 1552,1 1893 17,7 1579 14,8 135 1,2 140 1,3 24 0,2 15 0,1
1986 182 223 1712,6 1889 17,7 1607 15,1 141 1,3 100 0,9 24 0,2 17 0,1
1987 187 736 1767,4 1856 17,4 1617 15,2 120 1,1 82 0,7 23 0,2 14 0,1

Ha 1980. 100%,

1987 144,2% 144% 158,2% 112,1 98,7% 37,7% 93,3%

2. táblázat

\  Bűn Közvádas
bűncselekmény

Nyereségvágy as, 
erőszakos bűn- 

cselekmény
Rablás Kifosztás Zsarolás

Jármű erőszakos 
elvétele

Nyereségvágyas
emberölés

abszolút 100 000 abszolút 0100 000 abszolút 100 000 abszolút 100 000 abszolút 100 000 abszolút 100 000 abszolút 100 000
Év \ számban fó're

vetítve
számban fó're

vetítve
számban főre

vetítve
számban főre

vetítve
számban fó're

vetítve
számban főre

vetítve
számban főre

vetítve

1980 72 880 680,4 1152 10,7 991 9,2 88 0,8 44 0,4 11 0,1 18 0,1
1981 77 649 724,8 1412 13,1 1242 11,5 88 0,8 55 0,5 13 0,1 14 0,1
1982 77 174 720,5 1378 12,8 1194 11,1 93 0,8 42 0,3 23 0,2 26 0,2
1983 83 324 778,7 1469 13,7 1273 11,8 115 1,0 52 0,4 15 0,1 14 0,1
1984 83 493 781,8 1679 15,7 1470 13,7 115 1,0 66 0,6 13 0,1 15 0,1
1985 85 766 804,7 1577 14,7 1366 12,8 103 0,9 74 0,6 14 0,1 20 0,1
1986 93 176 875,7 1525 14,3 1306 12,2 100 0,9 79 0,7 11 0,1 29 0,2
1987 92 643 872,1 1491 14,0 1279 12,0 104 0,9 66 0,6 12 0,1 30 0,2

Ha 1970,100%

1987.127,1% 129,4% 129% 118,1% 150% 109% 166,6%



nyes elvétele esetében a bűncselekmények száma stagnál vagy enyhén csök
ken. A rablás rapid, sebes növekedése 1984-ig, majd stagnálása — a nyereség- 
vágyás, erőszakos bűnözésen belüli arányainál fogva -  meghatározza e bűnözési 
jelenség terjedelmi tendenciáit.

A közvádas bűncselekmények számának és a lakossághoz viszonyított 
arányának folyamatos emelkedésével a nyereségvágyas, erőszakos bűnözés 
csak az abszolút számok tekintetében tudott lépést tartani, a 100 000 főre 
vetített arányt illetően már csak korlátozottan volt képes erre. Ebből való
színűleg az következik, hogy egy idő múlva csökkenni fog a nyereségvágyas, 
erőszakos bűnözés aránya az összbűnözésen belül.

Várhatóan ez a csökkenés nem lesz jelentős, mivel az ún. kisvolumenű 
bűncselekmények tradicionálisan kevéssé ingadoznak, a meghatározó erejű 
rablás esetében pedig nem lehet előrelátni, hogy az elmúlt években bekövet
kezett stagnálás tartós lesz-e, vagy csupán e bűncselekmény terén érvényesülő 
növekedés-stagnálás-növekedés hullámzásának egyik állomásáról van szó.5 
A közös motívum a vagyon elleni bűnözéssel szintén arra utal, hogy a nye
reségvágyas bűnözés aránya feltehetően nem fog jelentős mértékben csökken
ni az emelkedő kriminális mutatókon belül.

Az elkövetői oldal teijedelme és szerkezete

A vizsgált nyolc évben a bűnözés személyi oldalát éves átlagban 72 542 el
követő alkotta, akik közül 1460-ban vittek végbe nyereségvágyas, erőszakos 
bűncselekményt. Az összelkövetői létszám 2%-a. De ahogy az elkövetett cse
lekmények, úgy az elkövetők vonatkozásában is létezik látencia, anonimitás. 
Szemben a be nem jelentett bűncselekmények rendkívül nehezen mérhető 
körével, a bejelentett bűncselekményekkel kapcsolatban pontosan meg lehet 
állapítani, hogy mekkora az a kör, ahonnan a tettes a bűnüldözés kezéből az 
eljárás során kicsúszott.

Az összbűnözés esetében mindvégig relatíve stabil volt azoknak a be
jelentett bűncselekményeknek az aránya, ahol a tettes ismeretlen maradt. 
1980—1983 között az eredményesen lezárt nyomozások száma 69,9%, 1984— 
1987 között pedig 66,9% volt. Azokat a viszonylag csekély számú ügyeket is 
a sikertelen nyomozáshoz kell sorolnunk, ahol a bűncselekmény tényét nem 
lehetett megállapítani a büntetőeljárás során.

Ez a felderítési hatékonyságban megmutatkozó stabilitás egyfelől össze
hasonlíthatóvá teszi a nyereségvágyas bűnözés tárgyi és személyi oldalát, 
másfelől valószínűsíti azt a tényt, hogy a feljelentési hajlandóság a vizsgált 
periódusban sem csökkent számottevően, hiszen az akkor zuhan vélhetően 
nagyon, ha a bűnügyi apparátus feldolgozási képessége telítődik. A nyereség
vágyas, erőszakos bűnözésen belül az emberölést és a rablást illetően rendelke
zem látenciát láthatóvá tevő mutatókkal.

Az emberölés statisztikai mintájának alapját az összes szándékos és befe
jezett emberölés képezi — ide értve a hirtelen felindulásból elkövetett cselek
ményeket is. Tekintettel arra, hogy a nyereségvágyas emberölések esetében az 
ismeretlen tettes hangsúlyozottabban jellemzi a büntetőeljárás kezdeti szaka
szat, ugyanakkor a bűncselekmény súlya mozgósítja a bűnüldözési apparátust,

5 Bővebben kifejtve Csalay András: A rablás makrotársadalmi okai c. írásában. Lásd a Módszertani 
Füzetek 1988/3-as számat!
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a lelderítési mutató mintavételi eltérősége nem tekinthető igazán torzító ténye
zőnek. így az 1980—1987 közötti felderítési hatékonyság átlaga éves szinten 
igen stabil módon 92,6% volt.

A rablás esetében az eredményes nyomozás aránya 63,2% volt a vizsgált 
időszak évi átlagát tekintve. Míg azonban a nyereségvágyas emberölés felderí
tési hatékonysága mindvégig kiegyensúlyozottnak mondható, addig ez a rablás
ra nem vonatkozik. 1980—1982-ben 67,6% és 65,5% között, 1983—1985-ben 
63,5% és 62% között, 1986—1987-ben pedig már csak 60,6% és 57% között 
mozgott a sikeresen lezárt ügyek száma. Ebből arra lehet következtetni, hogy 
bár ingadozó módon, folyamatosan növekszik az ismeretlenségben maradó tet
tesek száma. Ez igencsak negatív tendencia, ha a felderítés hatékonyságának 
romlását összevetjük a rablások számának gyors gyarapodásával, és megvaló
sítási módjaik egyre kegyetlenebb formáival.6

A nyereségvágyas, erőszakos bűnözés személyi oldalának belső megosz
lása a vizsgált időszak átlagát tekintve a következőképpen alakult: az 1460 el
követőből 1265-en (86,64%) rablást, 101-en (6,91%) kifosztást, 60-an (4,10%) 
zsarolást, 21-en (1,43%) nyereségvágyas emberölést követtek el, 14-en pedig 
(0,95%) jármű erőszakos, önkényes elvételét valósították meg. A vizsgált idő
szak kezdő és záró évét összehasonlítva azt látjuk, hogy az összelkövetők köré
ből merített erőszakos bűncselekményesek aránya változatlan. A módosulás 
az 1,58%-ról a 1,6%-ra szinte minimális.

Hasonlóan stabil maradt az elkövetői kör belső megoszlása. A nyereség
vágyas emberölés tetteseinek aránya 1,6%-ról ugyan 2%-ra módosult, de a kis 
számok törvénye alapján ennek tendenciózus jelentőséget nemigen lehet tulaj
donítani. A rablás tetteseinek aránya 86%-ról 85,8%-ra módosult, a kifosztás 
elkövetőinek aránya pedig 7,6%-ról 7%-ra változott. A zsarolás esetében a két 
szélső év értéke 38%, illetve 4,4%. Ugyanez a jármű erőszakos, önkényes el
vétele esetében viszont 0,9%, illetve 0,7%.

A személyi oldal változásainak tendenciája

Az ismertté vált közvádas bűncselekmények elkövetőinek száma évről évre 
alig változik, a statisztika igen kiegyensúlyozott képet mutat, a szélső érté
keken belül hullámmozgás figyelhető meg, melyben folyamatosan váltja egy
mást a növekedés és a csökkenés. A nyereségvágyas, erőszakos bűnelkövetők 
száma 1980—1981 között jelentősen (22,5%-kal) megemelkedik, később aztán 
a stagnáláshoz közel eső hullámmozgást folytat. (Lásd 2. táblázat)

A fent említett jelenség dinamikáját tökéletesen követi a rablásé. Sőt 
részaránya miatt épp e bűncselekmény indukálja a vizsgálatban érintett 
bűnözési jelenség módosulásait. Pl. az 1980—1981-ben bekövetkezett változás 
nagysága e bűntettnél 25,3%. A kifosztás bűntett esetében a dinamika csúcs
pontja az 1982-es, illetve 1983-as év. Hullámmozgás itt is van, csak alacsonyabb 
szinten.

A zsarolást, a nyereségvágyas emberölést és a jármű erőszakos, önkényes 
elvételét szaggatott, erős különbségekkel teletűzdelt, ellentétes irányú változá
sokkal szabdalt dinamika jellemzi. A számok alakulásának szeszélyessége miatt 
reális megállapításokat a dinamikára vonatkozóan itt nem tehetünk. Ha viszont

6 Az utóbbiról lásd még Bakóczi Antal: Az eró'szakos bűnözésró'l c. cikkét a Belügyi Szemle 1989/9-es
számában!
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A tettesek között egyre több a gyerekkorú

az elkövetők számát a vizsgált időszakban folyamatosan szemléljük, akkor a kö
vetkezőket állapíthatjuk meg. Az összelkövetői kör szakaszosan, de ugyanakkor 
nonstop bővül, 2—3 év stagnálás után általában 10%-os növekedés következik 
be. A kezdő és a záró év között 27,1%-os tiszta emelkedést észlelhetünk.

A nyereségvágyas, erőszakos bűncselekmények alakulását 1984-ig egy
irányú, bár ingadozó ütemű növekedés jellemezte. A növekmény ekkor 45,7% 
1980-hoz képest. Innentől kezdve azonban e bűnelkövetői kör folyamatos, 
egyre csökkennő ütemű szűkülése figyelhető meg. A rablás, ugyanazon okokra 
visszavezethetően, szinte szóról szóra egybeesik az őt magába foglaló bűnözési 
jelenség tendenciájával. A csúcs itt is 1984-re esik, az említett növekmény itt 
148,3%. Ezt szinte hajszálpontosan oly szűkülési folyamat tetőzi be, mint 
amilyent már a nyereségvágyas, erőszakos bűncselekménynél láttunk.

A kifosztás esetében egy enyhébb ütemű, de kétéves csúcsot eredménye
ző, vagyis kiegyenlítettebb jellegű emelkedést figyelhetünk meg 1984-ig, 
amikor is 30,6% lesz a növekmény. Ugyanakkor a csökkenő tendencia 1987-re 
a bűntett esetében alacsonyabb szintű tiszta emelkedést produkál a kezdő év
hez képest. A zsarolás bűntetténél is 1984 a fordulópont. Addig folyamatos 
volt a növekedés, azután viszont egy 50-60%-kal magasabb szint körüli stag
náló hullámzás alakult ki.

A jármű erőszakos, önkényes elvételére ingadozással tarkított csekély 
mérvű emelkedés jellemző, ahol az 1983-as csúcspont kivételnek tekinthető 
a maga 109%-ával. A nyereségvágyas emberölés tendenciáját nem lehet az ada
tokból kiolvasni, mert az elkövetők kis létszáma és erős fluktuálása ezt nem 
engedi meg számunkra.
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A 100 000 főre vetített, ismertté vált elkövetők száma folyamatosan 
emelkedett a vizsgált időszakban, és a záró évre 28,1%-os abszolút számarányá
nak növekedésével. A nyereségvágyas, erőszakos bűncselekmények elkövetői
nél 1984 az emelkedés csúcsa. A megelőző időszakban és az utána következő 
három évben igen stabil értékek körül mozogtak a viszonyszámok. A 30,8%-os 
növekmény majdnem megegyezik az elkövetők abszolút számban mért emel
kedésével. A rablás esetében is hasonló trend figyelhető meg.

A kifosztás növekedése 1980 és 1987 között 112,5%. A zsarolást illetően 
ingadozó emelkedést tapasztalunk 1984-ig, majd innen a kezdő év adatának 
15% körüli szintjén stabilizálódást. A jármű erőszakos, önkényes elvételét, 
valamint a nyereségvágyas emberölést 0,1 és 0,2 közötti értékek váltogatása 
jellemzi. E területeken semmiféle tendencia nem ragadható meg. A csekély 
nagyságrend nem plasztikusságot, hanem értékelhetetlenséget eredményez. 
Ez utóbbit az is megerősíti, hogy e bűncselekmények esetében az abszolút 
és a viszonyszámok trendje nem támasztja alá egymást.

A nyereségvágyas, erőszakos bűncselekmények elkövetőinek száma a 
vizsgált időszak első felében bővült csupán — szemben az összbűnelkövetők 
számának szakaszos ütemű, de mégiscsak folyamatos emelkedésével —, 1984- 
től lassan stagnálni kezdett. Mivel e tendencia nem fedezhető fel a nyereség
vágyas, erőszakos bűntettek számának alakulásában, arra kell következtet
nünk, hogy e bűnelkövetői kör az évek során kriminogénebbé vált. A másik 
fontos levonható következtetés, hogy e bűnözői kategória mind az összbűnö- 
zéshez képest, mind arányaiban igen stabil. Vagyis a tettesi körre meghatározó 
módon a bűnözés fő áramlatai hatnak, az esetlegességek csak kis mértékben 
képesek befolyásolni.

A nyereségvágyas, erőszakos bűnözés cselekményi 
és személyi oldalának összefüggései

Tekintettel arra, hogy a nyereségvágyas, erőszakos bűnözésre vonatkozó ab
szolút számokból és a 100 000 főre vetített viszonyszámokból hasonló követ
keztetéseket lehet levonni, érdemes az egy főre jutó cselekményi arányt tar
talmazó statisztikai adatokat összevetni az abszolút számokkal.

A közvádas bűncselekmények és elkövetőik száma a vizsgált időszakban 
egymástól jelentősen eltérő irányba mutatott. Míg a bűncselekmények száma 
folyamatosan nőtt, addig az elkövetőké csak szakaszosan, és lényegesen ki
sebb ütemben. A két tendencia közti rést nagyjából befedi az egy tettesre jutó 
cselekményi szám növekedése, amely 1,8%-ról 2%-ra emelkedett a vizsgált 
időszakban. Ez a 12,4%-os növekedés arra utal, hogy a bűnözés volumenének 
bővülése mellett fokozatosan gyarapszik a bűncselekményt elkövetők közt 
azoknak az aránya, akik cselekményeiket kriminális életvezetésük szükség- 
szerű fejleményeként követik el.

A nyereségvágyas erőszakos bűnözés vonatkozásában, az abszolút számok 
tendenciáját illetően a fentebb írtak szintén igazak. Ugyanakkor az egy főre 
jutó cselekmény viszonyszáma alig változott az ominózus nyolc év alatt. 
1,1-ről mindössze 1,3-ra nőtt. De ez az emelkedés se volt töretlen. Az eltérést 
én azzal magyarázom, hogy e bűnözési jelenségen belül a többes tettesi alakza
tok aránya meghaladja az összbűnözésen belüli arányt, és ez a kérdéses években 
nőttön-nőtt. Természetesen szerepe lehet a nyomozási hatékonyság csökkenésé-
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nek is. E feltételezés csak akkor állja meg a helyét, ha hozzátesszük, hogy a fel
derítési mutató romlásában a csoportos elkövetés az összelkövetői arányt meg
haladó mértékben szerepel. ,

A kifosztás esetében az elkövetők és cselekményeik szama nagyjából egy
forma mértékben növekedett, s ugyanez jellemzi az egy főre jutó cselekmények 
számát is, amely 1,3 körül ingadozik. A nyereségvágyas emberölés vonatkozá
sában leszögezhető, hogy míg a cselekmények száma relatíve stabil, addig az el
követőké meredeken nő. Mivel a felderítési mutató e bűncselekmény esetében 
szinte 100%, joggal mondhatjuk, hogy a csoportos elkövetés legalábbis részben
kezd tipikussá válni. ,

A zsarolás és a jármű erőszakos, önkényes elvétele vonatkozásában az 
elkövetett cselekmények és tetteseik közötti arány kisebb-nagyobb mértékben, 
de csökkent (1,9-ről 1,2-re, illetve 5,5-ről 1,9-re), a stagnáló,,csökkenő cselek
mény számhoz növekvő, stagnáló elkövetői szám tartozik. Ügy tűnik, e bűn- 
cselekmények esetében a felderített ügyek, elfogott tettesek aránya romlott 
a súlyosabbnak tekinthető csoportos alakzatokban.

Összegezve a kutatás tapasztalatait, a legfontosabb tanulságok így fogal
mazhatók meg: a nyereségvágyas, erőszakos bűncselekmények jelentőségét az 
összbűnözésen belül nem számarányuk, hanem társadalmi veszélyességük és 
dezorganizációs erejük határozza meg. , ,

Noha e kriminális jelenséget legfőképp a tettes által,- erőszak réven létre
hozott és a sértett számára szinte kikerülhetetlen kényszerszituáció jellemzi, 
terjedelmének karakterét mégsem az erőszakos cselekményekre jellemző sta
bilitás adja meg. A nyereségvágyas, erőszakos bűntettek számának alakulása 
a rapidan bővülő, azaz sebesen növekvő vagyon elleni bűnözéssel tart lépést.

A cselekményi és a személyi oldal összevetése alapján kitetszik, hogy e 
bűnözési jelenségben egyidejűleg gerjed több igen negatívan értékelhető folya
mat. Egyre nagyobb arányt képvisel a zömmel kriminális életvezetésből eredően 
elkövetett rablások száma, nő a csoportos elkövetési alakzatok részesedése és 
csökken a felderítési munka hatékonysága. Tehát e morfológiai (alaktani) ta
nulmány folytatásaként további vizsgálódások szükségeltetnek, vagyis ki kell 
dolgozni e bűnözési jelenség etiológiai, illetve profilaktikai (oktudományi, il
letve megelőzésre irányuló) sajátosságait.

Dr. Csalay András
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