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Hazai kriminál-
statisztikai adatok

A gyermek- és fiatalkorú
bűnelkövetők száma a
hazai kriminálstatisztikai
adatok
szerint az elmúlt években
csökkent.

DE – figyelembe kell venni
e két korcsoport
demográfiai változásait is!!!

A gyermek- és fiatalkorúak hazai
kriminálstatisztikai adatainak forrása:
Tájékoztató a gyermekkorúak és a
fiatalkorúak bűnözésével összefüggő
egyes kérdésekről 2011 – Legfőbb
Ügyészség



- számuk 2006-ban 3565, 2010-ben 2607; csökkenő tendenciát
mutat

- 2010-ben számuk területi megoszlás szerint B-A-Z megyében 355
(13,62%) a legmagasabb, ezt követi Sz-Sz-B megye 292 (11,20%),
valamint H-B megye 235 (9,01%)

- a nemek szerinti megoszlás 2010-ben 80,78–19,22% volt a fiúk
„javára”

- a bűncselekmény elkövetésének módjánál a csoportos jelleg a
leggyakoribb

- családi környezet (2010)
- a szülők közösen nevelik - 76,72%
- egyedülálló szülő neveli - 11,55%
- nevelőotthonban, intézetben él – 7,9 %
- nevelőszülőnél, nagyszülőnél, gyámnál – 2,61%
- egyéb helyen – 1,04%

morális

morális



A hagyományos igazságszolgáltatás 
és az új megközelítés



Fiatalkorú elkövetők

- számuk 2010-ben 11 248

- a 100 000 fiatalkorú lakosra jutó bűnelkövetők gyakorisága 2010-ben
2440,67 volt.

- területi megoszlásukat tekintve 2010-ben B-A-Z megyében a
legmagasabb az arány (10,94%), igen magas volt még a fővárosban
(10,56%), Pest (9,15%) és Sz-Sz-B megyében (7,67%)

- a nemek szerinti megoszlás 2010-ben 81,93–18,07% volt a fiúk „javára”

- jellemző a csoportos elkövetés

- családi környezet (2010)
- a szülők közösen nevelik - 70,23%

- egyedülálló szülő neveli - 15,36%

- nevelőotthonban, intézetben él – 8,53%

- nevelőszülőnél, nagyszülőnél, gyámnál – 2,78%

- egyéb helyen – 2,52%



- A bűnelkövetésben közrejátszó oksági tényezők

- alkohol hatása (6,93%)

- kábítószer hatása (3,48%)

- kábító hatású anyag hatása (0,28%)

- több együtt (0,42%)

- egyik sem (88,9%)

Fiatalkorú elkövetők





- a gyermek- és fiatalkori bűnözés körében a bűncselekmény
rejtve maradásának lehetősége magas

- a bűnelkövetés általában nem előzmények nélküli
(szabálysértések, egyéb deviáns, prekriminális
cselekmények, pl. iskolakerülés)

látenciavizsgálatok
2008 – ISDR
- 12-17 év közötti iskolába járó diákok vizsgálata
- az eredmények szerint a diákok csaknem ötöde (19,3%)

eddigi élete során semmilyen deviáns magatartást nem
tanúsított.

- akik deviáns magatartást tanúsítottak, az életkor mellett a
kortárscsoport és az alkoholfogyasztás volt a meghatározó
tényező



Erőszakos bűnözés – erőszak fogalma

büntetőjogi értelemben:

fizikai ráhatás a passzív alanyra vagy az elkövetési 
tárgyra

típusai: mértéke szerint (vis absoluta – vis compulsiva)
tárgya szerint (személy vagy dolog elleni)

 kriminológiai értelemben:

a büntetőjogi megítélésen alapszik, de attól tágabb 
illetve szűkebb:

embertől eredő és közvetlenül emberre ható fizikai 
vagy pszichikai erőszakban megnyilvánuló szándékos 

magatartás



 Csoportosításuk

 erőszak formája alapján (pl.: spontán)

 erőszak mértéke alapján (pl.: pl.: akaratot törő)

 sértettek köre alapján (pl.: hivatalos személy)

 felhasznált eszközök alapján (pl.: fegyveresen)

 elkövető jellemzői alapján (pl.: fiatalkorú)

 oka alapján:
 szükségletkielégítő 

(erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak, rablás, 
zsarolás, kifosztás)

 konfliktusfeloldó
(szándékos emberölés, erős felindulásban elkövetett 
emberölés, szándékos testi sértés, hivatalos és 
közfeladatot ellátó személy és támogatójuk elleni 
erőszak, garázdaság)



Fiatalkorúak és erőszak 

(Kerezsi-Parti 2008):

I) devianciák, kisebb súlyú bűncselekmények, erőszakos
magatartások a 12-17 év közötti iskolába járó diákok közt
gyakoriak! (80%-20%)

II) a fiatalok mindennapjainak egyik állandó kísérőjelensége 
az erőszak! 

Formái:
- szórakozási forma
- cél elérésének eszköze, a tisztelet, a hírnév megszerzésének 
lehetősége
- konfliktus-feloldási eszköz



Az erőszak, mint szórakozási forma
a) TV, mozi, PC, PSP, X-Box, ..

(EU kutatás, 2007): 
- egy gyerek 18 éves korára (átlagos TV-nézési szokás 

mellett) 200.000 erőszakos cselekményt lát, beleértve 40.000 
emberölést
- 8-18 év közötti gyerekek több időt töltenek a PC, TV, PSP, 

X-box .. előtt (44,5 óra/hét, 6,5 óra/nap), mint bármely más 
tevékenységgel (kiv. alvást)

(Pfeiffer, 2007): 
- gyerekek fele az erőszakos játékokat kedveli
- a kedvelt játékok 80%-a tartalmaz erőszakot
-10 éves fiúk fele olyan játékokkal játszik, amit csak 16 éves 

kor felett szabadna megkapniuk!
-15 éves korban: 80% 18 éven felülieknek szólóval
(Sindelyes): 8-15 éves korosztály játszik legtöbbet 



szexualitás és erőszak megjelenése (Vajda G.:):
- ú.n. lopakodós-megerőszakolós ("stalking and 

raping") (pl.: Biko 3)
-testvérszerelem
-ú.n. kardozós-megerőszakolós (Battle Raper)



Probléma: 
- média erőszak-ábrázolása egyoldalú, 

következmények nélküli, gyakran feldicsőített 
(videoklipek, játékreklámok, ..) 
- kegyetlen videójátékok agresszív gondolatokat, 

viselkedés, együttérzés csökkenése
-az erőszak (pl.: gyilkosság, öngyilkosság) vezető 
halálok a gyerekek, fiatalok, fiatal felnőttek közt

Hatások: 
- média-erőszaknak van hatása! (értékrend-

változás)
- főként kisgyermekkorban, 8. életév alatt 
(befolyásolhatók, valóság fantázia közti 
különbségtétel nehézsége 



Eltérő elméletek

(Csendes L.: - katarzis elmélet – az erőszak bemutatása 
csökkenti az erőszakot,

- stimulációs elmélet – utánzásra ösztönöznek a 
látottak, (Bobo-baba modell)

- habituációs elmélet – a többszöri ismétlés 
közömbösséget eredményez,

- inhibíciós elmélet –gátlást, tilalmat eredményez a 
látvány)

Eltérő kutatási eredmények (Zipfel 2004., Ortega 2007.)

- nem tesznek agresszívvé, viszont függőséget 
okozhatnak 

- nagyobb agressziót okoznak, könnyen erőszakossá, 
agresszívvé válnak

DE! rövid távú memória törlése ("erőszak-orgia„)



Az erőszak, mint szórakozási forma

b) Állatokkal szembeni erőszak

M.S.P.C.A.:
1. Az állatokkal szembeni erőszak és egy bűncselekmények 

közötti kapcsolat nem csak az erőszakos 
bűncselekményekre, de sok egyéb jellegű antiszociális 
bűncselekményre is kiterjed.
2. Az állatokat bántalmazók 70%-a követett el legalább egy 

egyéb bűncselekményt is. Az állatokat nem bántalmazók 
csoportjában ez az arány 22%.
3. Az állatokat bántalmazók 38%-a követett el emberekkel 

szembeni erőszakos bűncselekményeket, míg az állatokat 
nem bántóknak csak 7%-a.



Az erőszak, mint szórakozási forma

b) Személlyel szembeni erőszak

Formái:
- Iskolai vagy azon kívüli
- Kortáscsoport, felnőttek,
- internet, mobil, stb. felhasználásával

Már nem csak szórakozás, sokszor a konfliktusos helyzetből 
ered, annak következménye, „rendezése” 

(Kerezsi-Parti) devianciák, kisebb súlyú bűncselekmények, 
erőszakos magatartások a 12-17 év közötti iskolába járó 
diákok közt gyakori! (80%-20%)



Erőszak az iskolában

- szóbeli, fizikai és szexuális erőszak és ezek speciális formái

- a tanulók közötti, a tanárok, iskolai dolgozók elleni gyerekek által elkövetett
agresszió

- a tanárok, iskolai dolgozók egymással szembeni cselekményei

- a felnőttek közötti, a gyerek családtagjai ellen irányuló agresszív magatartások

+ morális agresszió (idegengyűlölet, rasszizmus, kirekesztés, megkülönböztetés)
(Herczog)

Hazai vizsgálatok (Sallai, Figula, Herczog, ..):
Formái: verbális (sértegetés, leszólás, viccelődés, fenyegetés, kritizálás, szidás), 
fizikai (szexuális), érzelmi (pl.: kirekesztés, közönyösség) 
Arányok: fizikai 20%, verbális a leggyakoribb
Áldozatok: védekezésre képtelen (50,7%), a félénk (25,0%), a magára maradt 
(11,4%)
Helyszín: osztálytermek szünetben (áldozatok 97,7%, támadók 100%) és tanórán
(áldozatok 21,2%, támadók 29,2%), iskola udvara, folyosója





passzív áldozat (szorongó, nem érzi magát 
biztonságban az iskolában, érzékeny, csendes, 
önbecsülése alacsony, szégyenlős. Általában 
fizikai gyengeség) → viselkedése és attitűdjei 
olyan bizonytalan és értéktelen személyiségről 
szólnak, aki nem fogja megtorolni a támadást.

provokatív áldozat (irritáló viselkedés, koncentrációs 
zavarok, hiperaktivitás)

Az áldozati helyzet következményei: nagyobb esély 
a depresszióra; alacsony önértékelés (mély 
nyomok).



általában két típus; közös jegy az erőszak elfogadása

- aktív zaklató (alacsony mértékű szorongás,
impulzivitás, hajlam a dominanciára és hatalomra,
ellenséges érzelem a családi környezettel szemben,
általában erősebb fizikum)

- passzív zaklató, követő, csatlós (heterogén csoport;
alacsony biztonságérzetű és szorongó egyaránt)

A zaklatás az antiszociális és szabályszegő viselkedési
formák egyike, amely léte összefüggést mutat az
otthoni környezettel és viselkedésmintákkal.



- aktív zaklatóknál ellenséges érzelem a családi környezettel
szemben

- gondviselőkkel szembeni negatív érzelmek, melegség, kötődés
hiánya

- autoriter nevelési módszerek (→ agresszívebb viselkedés a
gyermekeknél, erőszak elfogadása)

- apai deviancia, családon belüli erőszak, viktimizáció

- rossz nevelési elvek/szubkulturális hatások - tolerancia a
gyermek agresszivitásával szemben

- aktív, lobbanékony természet (szerepe csekélyebb)

- fiúk magasabb aránya a zaklatók közt - a fiúk közötti
kapcsolatok általában ridegebb, durvább jellege (biológiai,
társadalmi-környezeti hatások)



(EU 2006):„School Bullying and Violence”: iskolai terrorizálás, erőszak új 

formái:

-cyberbullying: új technikai eszközök zaklatás céljából történő alkalmazása

Több formája is ismert:

-égetés („Flaming”): on-line harc, dühös, fenyegető, vulgáris üzeneteket 

tömege

- ismétlődő, folyamatos zaklatás („Harassment Repeatedly”):  anonim; 

durva, sértő üzenetek küldése

- befeketítés („Dissing”): online üzenetek küldése, amelyek alkalmasak az 

áldozat jóhírének megsértésére (pl: szexuális képességei gyalázása)

- megszemélyesítés („Impersonation”): célja, hogy az áldozat nevében (pl.: 

jelszavát kifigyelve) üzeneteket, sms-eket, stb. küldve tegyék tönkre baráti, 

szerelmi, társas kapcsolatait és ezen keresztül (is) rontsák megítélését

-(„Outing and Trickery Sharing”): az áldozat titkát, kínos információit, titkolt 

jellemzőit szerzi meg csalárd módon és osztja meg másokkal

- szándékos kirekesztés („Exclusion Intentionally”)

-az áldozat folyamatos, ismétlődő követése, becserkészése a szájbertérben 

(„Cyberstalking Repeatedly”): on-line tevékenység, mely sérti vagy 

veszélyezteti az áldozat biztonságát



Tényállás
B.N. vádlott 2009 december hó 21. napján - pontosan meg nem határozható időpontban
- a jelszavak feltörését követően jogosulatlanul belépett az Sz.R. által használt iwiw,
myVip és MSN oldalakra, illetve a szintén Sz.R. által használt my Vip közösségi oldalon,
a személyes adatlapjára az alábbi - mindenki által megtekinthető - szöveget írta be:
„Ezt csinálom most: „épp szoptam egy jót! Finom kis geci, jajj, de szeretem nyelni”
Hobbi: ”imádom, ha seggbe kúrnak, és közbe szopogatok egy másik faszt”
Bemutatkozás: „EGY ÍRÁSTUDATLAN, MÁSOK ÉLETÉT MEGKESERÍTŐ BÜDÖS
CIGÁNY KURVA VAGYOK! JÓ NAGY PICSÁVAL! KIFEJEZETTEN A NŐS VAGY A
PÁRKAPCSOLATBAN ÉLŐ FÉRFIAKRA IZGULOK! IMÁDOK SZOPNI ÉS EZZEL
PÉNZT KERESNI! A Henessyben GYAKRAN MEGTALÁLHATÓ VAGYOK! SIESS,
MERT FASZHIÁNYOM VAN!! 0620XXXXXXX EZEN A SZÁMON BÁRTAN HÍVJATOK
ÉS BELÉM VERHETITEK HATALMAS FARKATOKAT!”
Ezt meghaladóan a gyanúsított Sz.R. által használt iwiw közösségi oldalon, a személyes
adatlapjára az alábbi - mindenki által megtekinthető – szöveget helyezte el:
„Magamról: „EGY ÍRÁSTUDATLAN, MÁSOK ÉLETÉT MEGKESERÍTŐ BÜDÖS
CIGÁNY KURVA VAGYOK! JÓ NAGY PICSÁVAL! KIFEJEZETTEN A NŐS VAGY A
PÁRKAPCSOLATBAN ÉLŐ FÉRFIAKRA IZGULOK! IMÁDOK SZOPNI ÉS EZZEL
PÉNZT KERESNI! A HILLBEN GYAKRAN MEGTALÁLHATÓ VAGYOK! SIESS, MERT
FASZHIÁNYOM VAN!! 0620XXXXXX EZEN A SZÁMON BÁTRAN HÍVJATOK ÉS
BELÉM VERHETITEK HATALMAS FARKATOKAT! PUSZIKÁLLAK R. A JÓ KURVA ”
Sz.R. sértett a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége vonatkozásában
joghatályos magánindítványt terjesztett elő, amelynek vonatkozásában a vád
képviseletét az ügyész átvette. B. N. vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte.



Az erőszak, mint konfliktus-feloldási eszköz

otthoni minta; 
magasabb a családi devianciák, a családon belüli 

erőszak és az alkoholizmus aránya 



törődés hiánya

Az elhanyagolás generálta spirál.

A családban figyelemhiány, az iskolában kudarcélmények→ hiányzás az 
iskolából→ társaság→lopás, éjszakai élet, újabb veszélyeztető 
tényezők, drog, illegális pénzszerzés

• különféle okok (pl.: munka, szülők közötti konfliktusok, rossz anyagi
helyzet, alacsony iskolai végzettség, alkoholproblémák és/vagy
pszichés betegségek – feszültségek)

• iskola: újabb kudarcélmények – okok:
– új elvárások – DE! otthon nem sajátít(hat)ta el

– megpróbálja pótolni a figyelmet, a sikerélményt, az elismerést – DE! rossz
formákat választ

– a szülőt nem pótolja az iskola („tanít/büntet de nem dicsér, nem szeret”)!

– egyedül a kudarcélményekkel → teljesítményromlás → újabb
kudarcok → elidegenedés → csavargás → szubkultúra: pozitív
élmények → még akkor is vállalja a normákat, ha nem ért velük
egyet



„az agresszív, erőszakos család” 

A gyermek- és a partnerbántalmazás párhuzamosan van jelen.

iskola – egy hely erőszak, bántalmazás, lelki terror nélkül
DE! tele van feszültséggel és elfojtott haraggal – agresszív a társaival és a 
tanáraival 
A viselkedése az otthoni példától függ:  

- az erősebb bántja a gyengébbet → iskolai zaklatásainak 
célpontjai főként a kisebbek, védtelenebbek

- bántalmazott a felelős mindenért – a fiatal is ezt követi (ő 
„provokálta” ki, magának köszönheti)

 rossz kortárskapcsolat + gyenge eredmény  kudarcélmény  
- elidegenedés az iskolától → csavargás DE!

- erőszakos + elhanyagoló szülők: „a történet vége” – erőszakos 
bandák – bűnözés

- erőszakos DE  odafigyelő szülők: szigorú, durva retorzió → vissza 
az iskolába (minden kísérlet megtorolva)



„mélyszegénység”

- megélhetési gondok - komoly problémák a 
családon belül - feszültség a szülők között –
gyerekek iránti figyelem csökkenése – érzelmi 
elhanyagolás

- iskola: erőszakos, sokszor agresszív magatartás
oka: otthonról hozott elfojtott feszültség + teljes 
érdektelenség miatti elkeseredettség

→ odafigyelés, segítség nélkül nem tud talpra állni –
szülői érdektelenség - kudarcélmény – elfordulás az 
iskolától



Az erőszak, mint a hírnév elérésének eszköze

többségük számára fontos az előrejutás, az adott közösségen 
belüli vezető szerep vagy magasabb pozíció megszerzése 

otthoni minta; magasabb a családi devianciák, a családon belüli 
erőszak és az alkoholizmus aránya 

Erőszak elfogadása – még ha az dolog ellen irányul is –
könnyebben toleránssá teszi a fiatalt más erőszakformák 

vonatkozásában is!



A mobiltelefon fényképezőgépként való, nem megengedett célú 

használata: (testnevelési órák – képek – internet)

„Happy Slapping”: (vidám/boldog ütés/csapás) védtelen áldozat eredetileg 

megalázó tevékenységekre való kényszerítésének, ma már inkább a 

megütésének/megverésének és megrugdosásának mobiltelefonnal történő 

lefényképezése, lefilmezése, barátoknak vagy netre feltétele Halálos 

eredmény! (London, „Most egy dokumentumfilmet készítünk, úgyhogy légy 

szíves, nézz a kamerába!”)

„Snuff Videos” : „to snuff out” (kinyiffan, kiköhögi a lelkét); videófelvételek az 

áldozat testi vagy lelki megalázását, megerőszakolását, megverését, vagy 

pl.: a hullagyalázást örökíthetik meg (haldoklás, Sydney erőszak, München, 

Melbourne) 

(Bécs: 80 alkalom, 8+1 sértett, 267 fotó, 100 videó)

A speciális szükségletű gyerekek elleni támadás: elsősorban verbális jellegű

Homofóbia, valamint a lányok kukkolása, a portyázás, és a sérelmükre 

elkövetett erőszak. (Anglia: megduplázódótt a leszbikus illetve homoszexuális 

diákok sérelmére elkövetett zaklatások száma; 1145 ilyen orientációjú diák 

közül 41% szenvedett már el fizikai támadást, 17% élt meg halálfélelmet és 

12%-ukat molesztálták szexuálisan) .



Az erőszak, mint konfliktusfeloldási eszköz



Erőszak, mint feszültség-levezető, -feloldó eszköz!

Eltérő tünetek, jelzések, magyarázatok, megoldások

!
-Intézményi erőszak
- rendszerabúzus
- társadalmi erőszak
- …

Család hatása – közvetett befolyásoló tényező!



Szülői/családi minta
Fontos! Különösen stressz/konfliktushelyzetekben

Lehet: tudatos/ösztönös reakció

DE! az egyén viselkedése gyakorolt hatása számos 
körülménytől függ. 

Általánosságban egy modellkövetés valószínűségét fokozza:
-ha a modell hatalommal és presztízzsel rendelkezik,
-ha „fogyasztója” bizonyos vonzó javaknak,
-ha a modell gondoskodó,
-ha ügyesebb, jobb készségekkel rendelkezik, mint a 
megfigyelő,
-ha a megfigyelőt a modellhez erős érzelmi vagy 
dependencia-motívumok kötik. (Vajda–Kósa, 2005)



Konfliktuskezelési stílusok (Barczy-Szamos, 2000):

 Cápa (erőszakos) - lehengerel, kényszerít; a cél a fontos, nem a 

kapcsolat; vannak győztesek és vesztesek, de: vereség = gyengeség, 

alkalmatlanság

 Plüssmaci (elsimító) - a kapcsolat fontosabb, mint a saját cél; nem 

akarnak ártani + konfrontálódni, hogy az ne veszélyeztesse kapcsolataikat

 Róka (kompromisszumkereső) - középút-keresés; a cél és a 

kapcsolat közepesen fontos, ezért ő is felad és a másiktól is ezt várja; cél: a 

közjó, a „béke”

 Teknős (visszahúzódó) - tehetetlennek, reménytelennek érzi a 

helyzetet, ezért céljait és kapcsolatait is feladja, s kimenekül

 Bagoly (együttműködő) - mind a cél, mind a kapcsolat fontos, meg 

kell védeni = a problémát meg kell oldani DE a célok fennmaradása mellett; a 
konfliktus a kapcsolat kiterjesztésének egy módja



(Harris) OK-elmélet

ÉN + TE +

ÉN + TE –

ÉN – TE +

ÉN – TE –

Jelentős hatás a konfliktuskezelési technikákra!



Driverek

7/9 éves korig

Mi kell ahhoz, hogy a szüleimet túléljem?

Mi kell ahhoz, hogy a külvilágot túléljem?

Zsigeri/ösztönválaszok, reakciók

Driverek:

- Siess!

- Erőltesd meg magad!

- Légy tökéletes!

- Légy erős!

- Úgy csináld, hogy másnak is jó legyen!



Hiedelmek

Monty Lefkoe: „a történelem átírása”

Hiszem, ha látom; hiszem, ha hallom  hallom/tapasztalom

DE! üzenet tartalma, célja, jelentősége MÁS volt  ÁT KELL ÍRNI

Sorskönyv (script)

Nem élhetsz csak a „driver”-eid szerint!

3 féle sorskönyv:

- No mind (nem tudok dönteni, nem vagyok képes rá  felelősség 
elhárítása)

- No love (nehezen kapcsolódhat máshoz, mert nem szerethető/meg 
kell küzdenie a szeretetért)

- No joy (mindenért megharcol, küzd, de nem élvezheti; mire eléri, 
kifárad)



4) KONFLIKTUSKEZELÉSI 
STÍLUSOK

Kényszerítés
Közös
megoldás

Önérvé-
nyesítés

Kompromisz-
szum

Elkerülés
Alkalmaz-
kodás

Együtt-
működés

Ken Thomas féle modell

igény egy más 

konfliktuskezelési megoldásra!

KAPCSOLAT-ORIENTÁLTSÁG, ALÁVETÉS
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Az erőszak, mint a hírnév elérésének eszköze

többségük számára fontos az előrejutás, az adott közösségen 
belüli vezető szerep vagy magasabb pozíció megszerzése 

otthoni minta; magasabb a családi devianciák, a családon belüli 
erőszak és az alkoholizmus aránya 

Erőszak elfogadása – még ha az dolog ellen irányul is –
könnyebben toleránssá teszi a fiatalt más erőszakformák 

vonatkozásában is!



A mobiltelefon fényképezőgépként való, nem megengedett célú 

használata: (testnevelési órák – képek – internet)

„Happy Slapping”: (vidám/boldog ütés/csapás) védtelen áldozat eredetileg 

megalázó tevékenységekre való kényszerítésének, ma már inkább a 

megütésének/megverésének és megrugdosásának mobiltelefonnal történő 

lefényképezése, lefilmezése, barátoknak vagy netre feltétele Halálos 

eredmény! (London, „Most egy dokumentumfilmet készítünk, úgyhogy légy 

szíves, nézz a kamerába!”)

„Snuff Videos” : „to snuff out” (kinyiffan, kiköhögi a lelkét); videófelvételek az 

áldozat testi vagy lelki megalázását, megerőszakolását, megverését, vagy 

pl.: a hullagyalázást örökíthetik meg (haldoklás, Sydney erőszak, München, 

Melbourne) 

(Bécs: 80 alkalom, 8+1 sértett, 267 fotó, 100 videó)

A speciális szükségletű gyerekek elleni támadás: elsősorban verbális jellegű

Homofóbia, valamint a lányok kukkolása, a portyázás, és a sérelmükre 

elkövetett erőszak. (Anglia: megduplázódótt a leszbikus illetve homoszexuális 

diákok sérelmére elkövetett zaklatások száma; 1145 ilyen orientációjú diák 

közül 41% szenvedett már el fizikai támadást, 17% élt meg halálfélelmet és 

12%-ukat molesztálták szexuálisan) .



DE!

Erőszak elfogadása – még ha 
az dolog ellen irányul is –

könnyebben toleránssá teszi a 
fiatalt más erőszakformák 

vonatkozásában is!



„Mindannyian kis királylányoknak és 
királyfiaknak születünk, de a szüleink 

csókjai békásítanak minket.”



Az erőszakos viselkedést elősegítő veszélytényezők 

  előrejelző szituációs gyorsító 
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Szegénység Fizikai állapot 
Társadalmi 
válságok, 
változások 

Esélyegyenlőtlenség Rutincselekvés  

Közjavak csökkenése 
Fegyverviselés 
engedélyezése 

 

Ellenkultúrák 
Egészségügyi ellátás 

engedélyezése 
 

M
ik

ro
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i  Közösségi szervezetek Részvevők kapcsolata 

Résztvevők 
kommunikációs 

kapcsolata 

Feketepiac 
Beavatkozók 
cselekménye 

 

Galerik Fegyverhasználat  

Családi diszfunkciók   
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Temperamentum Érzelemkitörés Impulzivitás 

Szociális tanulás 
Alkohol-, 

drogfogyasztás 
Lehetőségek 
felismerése 

Az erőszakos viselkedés 
elfogadottsága 

Szexuális problémák  

Kommunikációs minták Előre kiterveltség  

B
io

ló
gi

ai
 

Idegrendszeri zavarok 
Átmeneti idegrendszeri 

problémák 
Ingerküszöb 

felemelkedése 

Életkori sajátosságok 
(pl.: pubertás, szenilitás) 

Pszichoaktív anyagok 
aktív hatása 

 

Drog-, alkohol-, 
gyógyszerfüggőség 

  

 



összbűnözés

gyermek- és fiatalkori bűnözés

m a k r o s t r u k t u r á l i s    h a t á s o k

iskola

család
fk. szub
kultúrák egyéb 

devianciák

vikti
mizáció

életkori sajátosságok

erőszakos bűnözés



gazdaság, szociálpolitika, szociális 
ellátórendszer

város, szűkebb környezet 
(szomszédság), iskola (→ szegregáció)

egyéni életesélyek, alkalmazkodás, bűnözői 
életvitel elfogadása (→ bűnelkövetői 

magatartás)

Forrás: Bronfenbrenner (1979)

Az okok rendszere II.



szerző, 
kutató

év, 
ország

minta, 
időtar

sérelem rizikófaktorok

Woodward 
L.J.

2000, 
Új-

Zéland,

1265,

8 év
vegyes koncentrálási nehézségek

Loeber R.
1999, 
USA

506, 

5 év

testi 
(lőtt) 

korábbi bűnelkövetés, 
bandaharc, fegyvertartás, 
szegényes szülői ellenőrzés 
és kommunikáció, alacsony 
iskolázottság, viselkedési 

problémák

Sege Rx.
1999, 
USA

438, 
átlag 5 

év

erőszakos 
jellegű

nem (lány), alkohol/drog-
használat, szegényes szülői 
kapcsolatok, iskolakerülés, 

iskola hiánya, 

Scholer SJ
1999, 
USA

18,6 M 
(‘85-91) 

1 év
vegyes

20 évesnél fiatalabb anya, 
alacsony iskolázottság, 

több, mint 2 gyerek



szerző, 
kutató

év, 
ország

minta, 
időtar

sérelem rizikófaktorok

Martin J.
1998, 
Új-

Zéland,

944,

21 év
testi

nem, bűnelkövetői 
karakterjegyek

Rasanen P.
1999, 
Finno.

12058, 
27 év

testi, 
öngyilk. 

pszichózis, személyiség-
zavarok, bűnözés

Skuse DH
1995, 
Anglia

2609, 

4 év

gykbántal
mazás,elh
anyagolás

korai, születés utáni nem 
szervi jellegű elégtelenség, 

szegény szülők, 
elhanyagolás

Alexander CS
1992, 
USA

758 
(12-14 

éves), 3 
év

vegyes

korábbi sérülések, bűnözés, 
alkohol/drog-használat, 
magatartásbeli rizikó-

faktorok, ..

Bijur P.E.
1991, 
USA

8231 
(fk), 
15-17 

év

vegyes
szülő-gyerek konfliktus, 
szülők közötti konfliktus, 

gyakori stressz-hatás





(Solt Á) Miért viselkednek eltérően a fiatalok?

Reziliencia – traumafeldolgozó-képesség eltérő jellege

Jogelhagyó/bűnelkövető halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatal:

- mert mások így cselekszenek velem (múltbeli sérelmek)

- nem hagyom magam!! (ellenállás = érték)

ERŐSZAKKÖZPONTÚ – függetlenség iránt vágy

Jogkövető halmozottan hátrányos helyzetű fiatal:

- a cselekedetem nem válasz valamire, hanem egy 
kísérlet, egy kezdeményezés valamiért (jövőbeli célok, 
remények, lehetőségek)

- el tudom viselni!! (alkalmazkodás = érték)

ÉRZELMI KÖZPONTÚ – elfogadás iránti vágy



Komplex válaszok, egyedi megoldások, 
alternatív lehetőségek, technikák ..

és megfelelő minta!



„Most kimegy az ember innen… Én mindent meg fogok 
csinálni, amiért nem tudnak leültetni……   Szóval 

ilyen… eltorzult a személyiségem végül is. Ez nagyon 
egyszerű. A személyiségtorzulás…… 

Meg fog változni, csak egy idegroncs fog kimenni a 
börtönből, akivel végképp nem fognak tudni mit 

kezdeni………… 
…………….. félek magamtól. Mert még tudom is magam 
kontrollálni, érted, mert kell. Mert tudom azt, hogy 
az ajtó előtt ott áll egy őr. Egy rendőr. De kint nem 

lesz rendőr az ajtó előtt………… 
……. öt év, öt év lesz az agyamban, öt év semmittevés, 

öt év ideg……………..…”

Jóska, 19 éves



Köszönöm a figyelmet!


