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A jelentés felépítésében, a korábbi évekhez képest változás történt, a 315/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet alapján, mely meghatározta a készítendő anyag tartalmi követelményeit. 
Jelentésünk a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének megfelelő gondolatmenet szerint 
épül fel. 
 

1. Budapest sajátosságainak, adottságainak áttekintése, demográfiai mutatói, 
különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 

 
Az első táblázatban a főváros lakosságának adatait, ezen belül a gyermekek számát és 
arányuk értékeit mutatja be, két forrásra, a KSH és a kerületek adatközlésére támaszkodva. 
 
 

kerületek 

KSH 
össz. 
lakos összes lakos 

0-18 év, 
kiskorú

kiskorúak 
aránya % 

I. ker. 24 760 26 421 3 445 13,03 
II. ker. 87 738 85 671 13 239 15,45 
III. ker. 125 765 125 964 20 981 16,65 
IV. ker. 99 067 100 872 17 093 16,94 
V. ker. 27 174 27 732 3 303 11,91 
VI. ker. 41 791 38 932 5 228 13,42 
VII. ker. 60 516 51 166 7 853 13,27 
VIII. ker. 79 573 72 690 12 041 16,56 
IX. ker. 59 728 56 715 8 896 15,68 
X. ker. 77 435 75 718 11 091 14,64 
XI. ker. 136 608 133 729 18 653 13,94 
XII. ker. 56 694 61 821 8 982 14,53 
XIII. ker. 108 490 104 821 14 965 14,27 
XIV. ker. 116 537 109 873 15 480 14,08 
XV. ker. 81 925 82 799 13 676 16,51 
XVI. ker. 68 912 71 029 12 027 16,91 
XVII. ker. 77 890 81 430 15 595 19,15 
XVIII. ker. 93 400 96 431 16 939 17,6 
XIX. ker. 61 717 62 255 9 652 15,5 
XX. ker. 63 718 63 982 10 290 16,08 
XXI. ker. 77 103 79 084 13 532 17,11 
XXII. ker. 50 595 51 721 9 378 18,13 
XXIII. ker. 20 507 21 873 4 492 20,5 
összesen: 1 697 253 1 682 729 266 831 15,73 

 
A KSH adatai, és a fővárosi kerületek adatai között eltérés mutatkozik, melynek oka, hogy a 
KSH 2005. január 1-jei, míg a kerületek 2005. december 31-ei adatai szerepelnek, illetve a 
kerületi adatok körében nem kizárólag a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, hanem 
az ott ellátott gyermekek száma jelenik meg.  
Budapest lakónépességében az elmúlt évben nem történt jelentős változás. Az egyes kerületek 
adataiban tapasztalható eltérések összességében kiegyenlítették egymást. 
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Tizenhárom fővárosi kerület lakónépessége némileg csökkent, tízé nőtt. Az emelkedő 
tendencia a VIII. és XIV. kerületben volt leginkább tapasztalható. Összességében, a 
fővárosban a kiskorúak száma mintegy 4400 fővel csökkent, mely több mint az I. vagy V. 
kerületben lakó összes gyermek száma. 
 
A következő ábra szemlélteti a nagyságrendi különbségeket, melyek a kerületek összes, és 
kiskorú lélekszámára jellemzőek. Ezen adatok alapján feltételezhető lenne, hogy minél 
nagyobb egy kerület annál kevésbé lehetséges a problémák egyedi megoldások útján való 
orvoslása, annál nagyobb szükség mutatkozik átfogó helyi programok kidolgozására, 
megvalósítására. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy kisebb kerületek is törekednek a 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos problémák komplex kezelésére. 
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2. A bűnözés és a veszélyeztetettség alakulása, a bűncselekményekkel kapcsolatos 
statisztikai adatok elemzése, a bűncselekmények elkövetésének okai: 

 
 
 

Bűnelkövetés és sértetté válás 
 
A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé válására vonatkozó adatokat három forrásból, a 
BRFK, illetve a gyermekjóléti szolgálatok és a jegyzői gyámhatóságok adatközlésén keresztül 
mutatjuk be. 
 
A BRFK adatszolgáltatása alapján lehetőség nyílik az ismertté vált összes elkövető, illetve a 
gyermekkorú és fiatalkorú elkövetők számának összehasonlítására, kerületenként. 
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Az ismertté vált elkövetők számának alakulása - lakóhely szerint 

(Budapest, 2005. év) 

      
 ebből  

 

Ismertté vált 
elkövetők száma Gyermekkorú 

elkövető Fiatalkorú elkövető 
 

  
  
 

Kerület 

2005. év 2005. év 2005. év 

 

 I.                   165                          1                         4     
 II.                   545                        22                       71     
 III.                1 116                        20                       66     
 IV.                1 280                        13                      109     
 V.                   310                          1                       16     
 VI.                   411                          1                       28     
 VII.                   873                        26                       59     
 VIII.                2 085                        26                      153     
 IX.                1 019                        34                       90     
 X.                1 093                        12                       94     
 XI.                   802                        10                       56     
 XII.                   366                          2                       24     
 XIII.                1 446                        18                      137     
 XIV.                1 163                        15                       74     
 XV.                   821                        15                       77     
 XVI.                   574                          4                       40     
 XVII.                   650                        10                       58     
 XVIII.                1 010                        21                       73     
 XIX.                   610                        11                       33     
 XX.                   743                        11                       74     
 XXI.                   855                        16                       74     
 XXII.                   433                        20                       29     
 XXIII.                   192                          5                       17     

 
Főváros 

összesen               18 562                      314                   1 456    
 

 
 
 
A gyermekjóléti szolgálatok adatszolgáltatása alapján, szintén kerületenként, betekintést 
nyerhetünk a bűncselekményt elkövetőkön túl, a szabálysértők adataiba és a gyermekvédelmi 
rendszer felé a veszélyeztetettségről jelzést küldők körébe is. 
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ker. neme gyk. 
szab. 
sért. 

fk. 
szab. 
sért. 

kora 
miatt 
nem 

bűntet-
hető 

fk. 
bűncs. 
elköv. 

fiú 
össz.

lány 
össz.

mind 
össz.

fiú 0 0 0 2 2  I. 
lány 1 0 0 0  1 

3 

fiú 4 0 0 4 8  II. 
lány 0 3 0 3  6 

14 

fiú 11 6 2 21 40  III. 
lány 3 2 2 1  8 

48 

fiú 22 76 5 6 109  IV. 
lány 14 4 3 0  21 

130 

fiú 0 0 0 1 1  V. 
lány 0 0 0 0  0 

1 

fiú 6 1 2 6 15  VI. 
lány 2 3 0 0  5 

20 

fiú 12 12 6 11 41  VII. 
lány 3 4 1 10  18 

59 

fiú 14 16 8 38 76  VIII. 
lány 9 7 1 16  33 

109 

fiú 16 13 15 31 75  IX. 
lány 9 5 6 11  31 

106 

fiú 15 22 9 12 58  X. 
lány 6 10 4 1  21 

79 

fiú 6 36 0 1 43  XI. 
lány 3 35 0 0  38 

81 

fiú 3 0 0 0 3  XII. 
lány 0 4 0 0  4 

7 

fiú 7 9 0 7 23  XIII. 
lány 8 7 1 1  17 

40 

fiú 15 26 26 7 74  XIV. 
lány 6 5 5 1  17 

91 

fiú 17 3 6 16 42  XV. 
lány 18 6 1 3  28 

70 

fiú 2 17 0 7 26  XVI. 
lány 5 11 0 2  18 

44 

fiú 12 23 9 16 60  XVII. 
lány 3 7 7 5  22 

82 

fiú 17 15 2 3 37  XVIII. 
lány 10 9 0 1  20 

57 

fiú 0 4 1 6 11  XIX. 
lány 2 5 2 0  9 

20 

fiú 24 56 16 22 118  XX. 
lány 10 29 4 4  47 

165 

fiú 20 64 3 14 101  XXI. 
lány 11 43 1 3  58 

159 

fiú 10 25 2 3 40  XXII. 
lány 7 12 2 1  22 

62 

fiú 2 12 0 0 14  XXIII. 
lány 5 9 0 1  15 

29 

összesen: 370 656 152 298 1017 459 1476
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 jelzést küldő 
szerv 

bcs. 
össz.

áld.  
össz.

mind 
össz.

  0 0
2   2eü. szolg. 

nyújtók 
  15 15
    0
1   1védőnői 

szolgálat 
  21 21
    0
2   2családsegítő 

szolgálat 
  6 6
    153

20   20
közoktatási 
intézmény 
(nev. t.adó)   112 112

    122
113   113rendőrség 

  114 114
    10

12   12ügyészség 

  1 1
    3
4   4bíróság 

  1 1
    1
    0

menekülteket 
bef.állomás, 
átm.szálló 

    0

    2
    0

társ.szerv., 
egyházak, 
alapítványok 

  4 4

    157

21   21szabálysért. 
hatóság 

  1 1
    361

94   94jegyzői gyh. 

  93 93
    24

13   13gyámhiv.   
(kerületi) 

  6 6
    29

14   14szülő 

  25 25
    153

58   58egyéb 

  25 25
összesen: 354 424 1793
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A gyermekjóléti szolgálatokhoz a jelzések többsége a rendőrségtől, illetve a jegyzői 
gyámhatóságoktól érkezett. A jegyzői gyámhatóságok a legtöbb jelzést ugyancsak a 
rendőrségtől kapták. (A jelzéseket megküldték a szolgálatoknak, javaslattétel céljából.) 
Alapvetően tehát a rendőrség a jelzések forrása, azt pedig, hogy közvetlenül a szolgálat, vagy 
a jegyzői gyámhatóság lesz-e a hivatalos értesítés célja, a cselekmény súlyától, jellegétől 
függ. A jegyzői gyámhatóságok irányába a második legnagyobb jelzésadó a közoktatás 
rendszere, melynek hátterében leggyakrabban a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos 
probléma áll. Az esetek jelentős többségében a kívánatosnál később érkezik ez a jelzés, és 
már megvalósított szabálysértésről értesít. 
 
A következő adatsor a jegyzői gyámhatóságok adatközlése alapján mutatja be a szabálysértést, 
bűncselekményt elkövetett kiskorúak kerületenkénti adatait. 
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A pontos adatokról (bűnelkövetők, szabálysértők a jegyzői gyámhatóság látóterében) a 
következő oldal táblázata ad tájékoztatást. 
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ker. neme gyk. 

szabály- 
sértő 

gyk. bűncs.-t
elk. (kora 
miatt nem 

bűntethető) 

fk. 
szab.
sértő

fk. 
bűncs.-t
elkövető

fiú 
össz.

lány 
össz. 

össz. 

fiú 1 1 0 1 3   I. 
lány 1 1 0 0   2 

5 

fiú 3 0 4 0 7   II. 
lány 2 0 2 1   5 

12 

fiú 8 0 6 2 16   III. 
lány 1 0 3 0    4 

20 

fiú 2 1 1 11 15   IV. 
lány 3 0 1 1   5 

20 

fiú 0 0 0 3 3   V. 
lány 0 0 0 0   0 

3 

fiú 1 1 9 4 15   VI. 
lány 3 0 4 0   7 

22 

fiú 4 2 3 6 15   VII. 
lány 1 1 0  5   7 

22 

fiú 5 9 2 10 26   VIII. 
lány 1 1 3 5   10 

36 

fiú 6 5 2 9 22   IX. 
lány 1 2 0   0   3 

25 

fiú 9 5 5 3 22   X. 
lány 4 1 4 2   11 

33 

fiú 6 0 37 1 44   XI. 
lány 3 0 34 0   37 

81 

fiú 2 0 1 0 3   XII. 
lány 1 0 1 0   2 

5 

fiú 7 1 20 6 34   XIII. 
lány 3 1 8 1   13 

47 

fiú 20 3 7 7 37   XIV. 
lány 11 0 5 5   21 

58 

fiú 8 3 0 3 14   XV. 
lány 15 0 0 0   15 

29 

fiú 0 0 2 2 4   XVI. 
lány 2 0 5 3   10 

14 

fiú 1 1 2 4 8   XVII. 
lány 1 1 4 1   7 

15 

fiú 16 0  20 5 41   XVIII. 
lány 3  0 1 0    4 

45 

fiú 0 1 4 2 7   XIX. 
lány 1 0 2 0   3 

10 

fiú 5 6 3 4 18   XX. 
lány 3 2 14 0   19 

37 

fiú 6 8 3 3 20   XXI. 
lány 2 0 0 0   2 

22 

fiú 2 5 9 1 17   XXII. 
lány 1 2 4 1   8 

25 

fiú 2 0 0 0 2   XXIII. 
lány 1 2 0 0   3 

5 

össz esen: 178 66 235 112 393 198 590 
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A három adatszolgáltató (rendőrség, gyermekjóléti szolgálat, jegyzői gyámhatóság) adatai 
között a korábbi évekhez hasonlóan jelentős eltérés tapasztalható. Az eltérések oka 
nyilvánvalóan abból adódik, hogy más-más időben, és körülmények között találkoznak a 
hatóságok az elkövető gyermekekkel. Saját szakmai szabályaik szerint eljárva az esetek 
kisebb hányadában van lehetőség arra, hogy az elkövetésről a szolgálatok „haladéktalanul” 
értesüljenek. Ugyanakkor egyes ügyekben az is előfordul, hogy ugyanazon gyermek 
problémájáról, eltérő időpontokban, több forrásból is értesüljenek. Az anomáliák, illetve az 
elkövetés és a szolgálat értesülése közti idő bizonyára csökkenthető lenne, ha a jelzések 
rendszere a különböző hatóságok, és a szolgáltatók között más módon lenne összehangolva.   
 

 gyk. a BRFK %-ában fk. a BRFK %-ában 
BRFK 314 100 % 1 456 100 % 
gyermekjóléti sz. 152 48,4 % 298 20,46 
jegyzői gyámh. 66 21 % 112 7,69 % 

 
 
Kerületenként a következőképpen alakul a gyermek- és fiatalkorú bűncselekményt elkövetők 
ismertté válása a rendőrség, a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálatok előtt. 
 
 

kerület BRFK 
gyermekj. 

szolg. 
BRFK 

%-ában gyámhat.
BRFK 

%-ában 
I. 5 2 40 3 60,00 
II. 93 7 7,52 1 1,07 
III. 86 26 30,23 2 2,32 
IV. 122 14 11,47 13 10,65 
V. 17 1 5,88 3 17,64 
VI. 29 8 27,58 5 17,24 
VII. 85 28 32,94 14 16,47 
VIII. 179 63 35,19 25 13,96 
IX. 124 63 50,80 16 12,90 
X. 106 26 20,96 11 10,37 
XI. 66 1 1,51 1 1,51 
XII. 26 0 0 0 0 
XIII. 155 9 5,80 9 5,80 
XIV. 89 39 43,82 15 16,85 
XV. 92 26 28,26 6 6,52 
XVI. 44 9 20,45 5 11,36 
XVII. 68 37 54,41 7 10,29 
XVIII. 94 6 6,38 5 5,31 
XIX. 44 9 20,45 3 6,81 
XX. 85 46 54,11 12 14,11 
XXI. 90 21 23,33 11 12,22 
XXII. 49 8 16,32 9 18,36 
XXIII. 22 1 4,54 2 9,09 

 
A táblázatokból kitűnik, hogy a BRFK adatai alapján a lakóhely szerint ismertté vált 
gyermek- és fiatalkorú bűncselekményt elkövetőkről a gyermekjóléti szolgálatok legjobb 
esetben is 50 % körül szereznek tudomást, a gyámhatóságok esetében ez az I. kerület 
kivételével (5 bűncselekményt elkövetett kiskorú) sehol nem éri el a 20 %-ot. 
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A szabálysértésekkel kapcsolatban a gyermekjóléti szolgálatok és a gyámhatóság által 
rendelkezésünkre bocsátott adatok a következő képet mutatják:  
 
 
Szabálysértések 
 
 

Gyermekjóléti sz.  gyámhatóság 
gyermekkorú fiatalkorú gyermekkorú fiatalkorú 

370 656 178 235 
 
 
A táblázatból látható, hogy a gyermekjóléti szolgálatok tudomására jutott szabálysértő 
gyermekkorúak 48,1 %-a, a fiatalkorúak 35,8 %-a jut a gyámhatóság tudomására. Ebben az 
esetben is felmerül a kérdés, hogy mi a jelentős eltérés oka. Bizonyára magyarázható ez 
részben a nyilvántartási rendszerek jellemzőivel, a cselekmény súlyával, körülményeivel, a 
fentebb már említett „többszörös” értesülés lehetőségével stb. 
 
 
Az alábbi ábra a gyermekjóléti szolgálatok és a gyámhatóság előtt ismert szabálysértések és 
bűncselekmények adatait tartalmazza, korcsoport szerinti bontásban: 
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A kiskorúak által elkövetett szabálysértések és bűncselekmények hátterével, okaival 
kapcsolatosan feltett kérdéseinkre viszonylag kevés, számszerűen értékelhető választ kaptunk.  
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A megjelölt okok az értékelhető válaszokban előforduló gyakorisági sorrendben a 
következők: 

1. rossz társaság 
2. gyermeki felelőtlenség 
3. családi konfliktusok 
4. magatartási problémák 
5. anyagi problémák, „szegénység” 
6. kriminalizálódott család 
7. elhanyagolás 
8. drog hatása alatt, vagy drog beszerzése érdekében 
9. túlzott szülői szigor 
10. iskolai problémák 
11. magányosság 

Az előző évhez viszonyítva a sorrend kis mértékben változott. A megélhetési, anyagi 
problémák a negyedik helyről az ötödikre kerültek, a magatartási problémák kategóriával 
helyet cserélve. 
 

A kiskorúak veszélyeztetettsége 
 
A kerületi önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
készített, átfogó értékeléseket is forrásként kívántuk hasznosítani a kiskorúak 
veszélyeztetettségével kapcsolatosan, azonban csak tíz kerületből kaptunk számszerűsített 
adatokat. Ezek szerint a veszélyeztetett gyermekek száma: 
 
                gyámhatóság      gyermekjóléti szolg. 
               nyilvántartása          nyilvántartása 
                    alapján                       alapján 
 
I.:                  267 fő                        230 fő 
III.:              1060 fő 
VI.:                422 fő 
VII.:             1317 fő 
IX.:                493 fő 
XI.:                130 fő 
XV.:          1323/504 fő* 
XVI.:             164 fő 
XVIII.:                                            445 fő 
XIX.:                                               519 fő 
* mindkét adat egy oszlopban szerepel 
 
Fontos problémája a területen dolgozó szakembereknek, hogy a „veszélyeztetettség” 
fogalmának alkalmazandó meghatározására még nem került sor. Számos értékes szakmai 
megközelítés ismeretes, azonban az egységes értelmezést lehetővé tevő még hiányzik. Ennek 
hiányában a gyermek problémájával szembesülő különböző szereplők más-más szempontok 
alapján veszik számba az általuk „veszélyeztetett”-nek minősítetteket. Ahogy az egyik 
értékelés fogalmaz:  „A gyermekek jólétét és védelmét ellátó szervezetek, intézmények eltérő 
módon kezelik jelenleg is a hátrányos helyzet és veszélyeztetettség fogalmát, ezért a 
különböző szakmák képviselői különböző adatokat szolgáltatnak (pl.: Egyes iskolák a három 
vagy több gyermekes családokat a veszélyeztetettek közé sorolják, a védőnők a várandósok  
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dohányzásában is látják a veszélyeztetettséget, a gyámhivatalok az elmaradt kapcsolattartások 
miatt is veszélyeztetettnek tekintik a gyermekeket. Ezért nincsenek a kerületben sem 
megbízható adatok arra vonatkozóan, hogy hány gyermek él hátrányos helyzetben illetve 
veszélyeztetett körülmények között. Jellemző, hogy míg pl. a gyermekjóléti szolgálat egy 
gyermeket veszélyeztetettnek ítél, ugyanezen gyermeket a házi gyermekorvos nem tekinti 
annak, és nem is él jelzési kötelezettségével.) Ezen ellentmondás kiküszöbölésére helyi 
szinten nincs lehetőség… Ennek feloldására akkor nyílik lehetőség, ha a gyermekvédelemmel 
foglalkozó központi szervezetek közösen határozzák meg szakmai protokolljukat.” 
 
E bizonytalanságok miatt igyekeztünk adatszolgáltatásra történő felhívásunkban konkrét 
ismérveket felsorolni, és azokhoz kapcsolható számadatokat gyűjteni. 
 
Az alábbi táblázat, amely a veszélyeztető tényezőket rendszerezi, a gyermekjóléti szolgálatok 
adatszolgáltatása alapján készült. 
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I.      3 2 1  2 1 2  1 2  2 
II.     2 1  2 2  3 1  4 8 1  
III. 7 3 1 5 9 12 2 10 6 10 8 8 1 11 38 3 25 
IV. 7 3 1 12 4 24 3 21 41 6 20 6 2 40 58  29 
V.               1   
VI. 4 1 2 1 3 8  6 8   2 2 3 6 3 7 
VII. 12 8 1 9 6 19 11 21 18 7 13 13 3 5 27  39 
VIII. 24 16 2 6 10 19 4 9 44 3 20 6 3 19 52  58 
IX. 15 21 19 9 9 34 4 14 8 2 35 47 29 9 18  38 
X. 16 6 2 6 15 29 5 27 22  17 6  24 21 3 32 
XI. 3   2 2 8 4 8 10 4 8 4  3 9 4  
XII.      1         3 1 1 
XIII. 12 5 2 1 12 5 6 6 9 8 11 9 1 19 21 10 26 
XIV. 8 3 2 9  10 7 16 22 2 14  3 25 26 5 27 
XV. 2 5 1 6 0 10 2 11 15  15   10 17   
XVI. 2 1  3 3 10 4 13 9 5 5 5  4 13  18 
XVII. 3 4 3 6 2 32 3 9 18 6 18 3 3 3 15  32 
XVIII. 7 3 1 18  16 14 12 2 2 16 2  6 27  84 
XIX. 1 1 1 2 2 5 3 2 6  3 1 1 4 11 2 7 
XX. 12 7 1 10 64 23 25 61 19 49 26 4 59 56 13  74 
XXI. 65 9 2 6 9 32 6 6 16 3 58 2  98 56 257 155
XXII. 2   1  1 1 1 2  3 1  3 7  3 
XXIII. 2 2  2 2 9 1 6 4 2 4 2 1 6 18  13 
összesen: 204 98 41 114 154 311 107 262 281 111 298 124 108 353 467 289 670
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A gyermekjóléti szolgálatok által – az összesített adatok alapján – legfontosabbnak ítélt 
veszélyeztető tényezők előfordulási sorrendben:  

1. negatív kortárs kapcsolatok 
2. nélkülözés (depriváció) 
3. tanulói jogviszony hiánya 
4. családtag alkoholproblémája 
5. szülők alacsony iskolázottsági szintje 
6. többszöri évismétlés 
7. bűnelkövető családtag 
8. kiskorú korábbi bűnelkövetése 
9. gyermekkorú drogfogyasztása 
10. kiskorú bántalmazása a családban 
11. gyermekkorú alkoholfogyasztása 
12. családtag drogfogyasztása 
13. magántanulói státusz 
14. szabadságvesztést töltő családtag 
15. pártfogó felügyelet alatt álló családtag 

 
A következő diagram ugyanezeken az adatokon alapul, azt szemlélteti, hogy kerületenként, 
mely veszélyeztető tényezőt milyen arányban tapasztaltak a szakemberek. 
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Ha összehasonlítjuk a veszélyeztető tényezőket (14. o.) a szabálysértés, bűncselekmény 
okaiként megjelölt tényezőkkel (12. o.) az azonos, vagy hasonló kategóriák (például iskolai 
problémák) közötti kapcsolat néha egészen szoros összefüggést mutatnak. 
Az első helyen mindkét szempontból a negatív kortárs kapcsolatok – „rossz társaság” áll. A 
nélkülözés a veszélyeztetettség okaként második helyen, az elkövetés okai között az ötödik 
helyen áll. A veszélyeztetettség okai közt többféleképpen megfogalmazott „iskolai 
problémák” (tanulói jogviszony hiánya, magántanulói státusz, többszöri évismétlés) az 
elkövetés okai közt a tizedik, utolsó előtti helyen áll, míg veszélyeztető tényezőként a 
középmezőny táján helyezkedik el. 
Nagy figyelmet és szakmai érzékenységet követel a gyermekvédelmi szakemberektől – az 
egyes gyermekek ügyében való intézkedés során – hogy körülményeik ismeretében miként 
„minősítik” és gondozzák őket.  
 
Összességében tehát a gyermekjóléti szolgálatok 2005-ben 3322 fő veszélyeztetett kiskorút 
tartottak nyilván fővárosi szinten, ebből 670 kiskorú tekintetében jeleztek egyszerre több 
veszélyeztető tényezőt. 
 
 
Áldozattá vált kiskorúak: 
 
A BRFK saját feldolgozású adatai alapján 2005-ben, a fővárosban összességében 65 396 
sértettet tartottak nyilván. Ebből 714 fő volt gyermekkorú (az összes 1,09 %-a), 1508 fő volt 
fiatalkorú (az összes 2,3 %-a). A BRFK adatai szerint a 2000-2004. közötti emelkedést 
követően 2005-ben jelentős csökkenés következett be. Ez a gyermekkorúak esetében 
megközelítőleg kétharmados, a fiatalkorúak esetében valamivel kevesebb, mint 25 %-os 
csökkenést jelent. A kiskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekben szintén a vagyon 
elleni cselekmények dominálnak. Ezek egy jelentős része az iskolához kötődik (iskolába 
menet, iskolában, hazafelé). A vagyon elleni bűncselekmények sértettjeinek vonatkozásában 
szembetűnő a II., XIII. és XIV. kerület érintettsége. A személy elleni bűncselekmények 
vonatkozásában kiemelkedik a VIII. kerület. A házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni 
bűncselekmények tekintetében továbbra is elsősorban a családból, rokonokból, ismeretségi 
körből kerülnek ki az elkövetők, ritkábban az idegenek közül. E körben továbbra is számolni 
kell látenciával.  
 
A közölt adatok alapján, kerületi bontásban, a következő kép rajzolódik ki. 
 
Összesen 437 áldozattá vált gyermekről értesültek a szolgálatok. Az érintett fiúk és lányok 
aránya – fővárosi szinten – kiegyenlített (218-219 fő). Ugyanakkor kerületenként, nemenként 
jelentős eltérések mutatkoznak, melyet a következő diagram szemléltet. 
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Megjegyzendő, hogy a fenti adatok nem általában a sértetté vált gyermekekről, hanem a 
családon belüli erőszak áldozatává váltakról szól. A szolgálatok az erre vonatkozó jelzéseket 
legnagyobb számban a – akár közvetlenül is – a rendőrségtől kapták, illetve a jegyzői 
gyámhatóságoktól. Ugyancsak érkezett jelzés a közoktatási intézményektől. Ugyanakkor 
elenyésző a bíróságtól, ügyészségtől érkezők jelzések száma.  
                                       

Családon belüli erőszak 
 
Ahogy már a korábbi időszakban is beszámoltunk róla, részben a 13/2003-as ORFK 
Intézkedés hatására jelentősen javult a rendőrhatóságok és a gyermekvédelem közötti 
együttműködés hatékonysága. Az értékelt időszakban további fejlődést jelentett, hogy a helyi 
önkormányzatok által, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységükről készített átfogó 
értékelések tanúsága szerint immáron minden kerületben megkötötték a kerületi 
rendőrkapitányság, az önkormányzat (beleértve a gyámhivatalt, gyámhatóságot, gyermekjóléti 
szolgálatot) közötti együttműködési megállapodásokat. A rendőrség rendre megküldi jelezését 
a gyermekvédelem rendszere felé. Bár a fenti diagram jelentős területi egyenetlenségeket 
tükröz, az eltérések nyilván nem a helyi kapcsolatok problematikáját jelzik. A különbségek 
összefüggésben állnak az adott terület „fertőzöttségével”, az esetleges látenciával. Utóbbi 
csökkentéséhez pedig, elengedhetetlen a jelzőrendszer további erősítése, nem elegendő a 
rendőrség és a gyermekvédelem együttműködése.   A fenti adatokból nem jutunk arra a 
következtetésre, hogy a XV, XVIII. és XXI. kerületben lényegesen több a 
gyermekbántalmazás. Sokkal inkább arra, hogy nagyobb arányú ezek feltárása.  
 

 16



  Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal 
 Fővárosi Szociális és Gyámhivatal, Intézmény-felügyeleti és Koordinációs Osztály 
  Koordinátori jelentés – 2005.  

 
 
 
 
3. A Fővárosi Szociális és Gyámhivatal éves bűnmegelőzési tevékenységének 
átfogó bemutatása 
 
 

A gyermekjóléti szolgálatok (központok) alapellátás keretében és védelembe vétellel 
történő családgondozásának tapasztalatai a bűncselekményekkel érintett kiskorúak 
esetében, illetve a gyermekjóléti szolgálat (központ) által tett egyéb intézkedések 

 
 
Az ismertté vált szabálysértő, bűnelkövető kiskorúak gondozásával kapcsolatos adatokat az 
alábbiakban közölt táblázat tartalmazza. 
 
Az elkövető kiskorúak (szabálysértő, bűnelkövető) száma 1382 fő. Jelentős hányaduk (31,5 
%) esetében ügyük – egyéb intézkedés nélkül – lezárásra került. Az érintettek fele (51,6 %) 
alapellátásban részesült, mindössze 16,28 %-uk esetében tartották indokoltnak a védelembe 
vételt. 
 
Arra a kérdésre, hogy szabálysértés/bűncselekmény esetén hány védelembe vételi eljárás 
indult, és hány végződött védelembe vétellel, a gyámhatóságok a következő adatokat 
közölték. 
 
Bűncselekmény miatt védelembe vételi eljárás indult 143 esetben, védelembe vétellel zárult 
29 kezdeményezés. Szabálysértés miatt 340 fő esetében indult eljárás, melyek közül 65 zárult 
védelembe vétellel. Mindkét okból az esetek mintegy 20 %-a arányában éltek a 
védelembevétel eszközével. 
 
Megjegyzendő, hogy bár az adatkérés egyértelműen a 2005. évre vonatkozott, a szolgálatok 
feltételezhetően az előző év(ek)ben szabálysértés, bűncselekmény miatt védelembe vetteket is 
beszámították az adott időszakba. Ezt támaszthatja alá a szolgálatok másik kérdésre adott 
válasza: 2005-ben az eredményesség miatt megszűnt védelembe vételek száma összesen 17, 
azaz az összes szabálysértés, bűncselekmény miatt védelembe vettek 7,55 %-a. 
 
Az adott válaszok felvetik a kérdést, hogy vajon mi okozza ezt az alacsony eredményességet. 
A korábbi évekhez hasonlóan meggyőződésünk, hogy szerepet játszik ebben a 
családgondozók leterheltsége, illetve „eszköztelensége” is.  Ugyanakkor a szakemberek egy 
része alapvetően nincs meggyőződve a védelembevételnek, mint eszköznek a 
hatékonyságáról. 
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fiú 2 23 16 41   XVII. 
lány 0 14 7   21 

62 

fiú 9 22 4 35   XVIII. 
lány 5 15 1   21 

56 

fiú 4 4 3 11   XIX. 
lány 3 6 0   9 

20 

fiú 61 38 19 118   XX. 
lány 22 12 11   45 

163 

fiú 23 63 15 101   XXI. 
lány 16 29 13   58 

159 

fiú 31 2 1 34   XXII. 
lány 14 3 1   18 

52 

fiú 10 2 2 14   XXIII. 
lány 5 3 4   12 

26 

összesen: 435 713 225 904 476 1382 
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Az alábbi táblázat mutatja, hogy a gyermekjóléti szolgálatok a családgondozás mellet 
(részben védelembe vétellel) milyen egyéb tevékenységekkel próbálják „jó útra terelni” a 
szabálysértő/bűnelkövető kiskorúakat. 
 
Azon ellátások, szolgáltatások, „speciális programok”, amelyeket nyújt, vagy közvetít a 
gyermekjóléti szolgálat: 
 

  szolgáltatás/ellátás/program megnevezése 

NYújt 
vagy 

Közvetít

érintett 
gyermekek 

száma 
kamasz csoport NY 2 I. 
Budapesti Ifjúsági Reintegrációs Segítő (BIRS) K 1 

II. ifjúsági tanácsadó iroda NY 26 
pszichológus NY  32 
családterápia NY 8 
korrepetálás NY 27 
szabadidős program NY/K 41 
mediáció NY 5 
jogi tanácsadás NY 6 

III. 

pályaválasztási tanácsadó NY/K 7 
prevenciós program NY 12 
kézműves kör NY 8 
pszichológus NY 10 

IV. 

fejlesztő pedagógus NY 10 
bűnmegelőzési program K 300 
drogmegelőzés program K 700 
sport- szabadidő NY 79 
számítógép NY 36 
családgondozó NY 98 
pszichológus NY 47 

V. 

jogi tanácsadás NY 21 
prevenciós csoport NY 3 
Varga betű klub K 1 
Jóvá Tett Hely K 1 
pszichológus NY 3 

VI. 

pszichodráma csoport n. a.  n. a.  
mentorálás NY 264 
Csomó-Pont NY 7 
Jóvá Tett Hely K 1 
pártfogó felügyelet K 3 
Zabhegyező csoport NY 4 
ifjúság utcai munka NY 164 
strukturált csoport NY-K 26 
pszichológus NY 2 

VII. 

hetes otthon K 1 
VIII.  0 0 

alternatív napközbeni ellátás K 16 
Kék Pont K 10 

IX. 

Megálló Drogrehabilitációs Központ K 6 
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családterápia NY 21 
egyéni terápia NY 31 

 

jogsegély szolgálat NY 36 
gyermekpszichológus K-NY 2 4 
gyermekcsoport NY 2 
korrepetálás NY 3 
megfelelő iskolatípus K 2 
tematikus filmklub NY 2 
fejlesztő pedagógus K-NY 2 4 
"Barangoló" családi kirándulások NY 4 
drog-prevenció K 1 
nevelési tanácsadó K 6 
gyermekprogramok NY 8 
táborok K-NY 2 3 

X. 

szombati foci és kosárlabda NY 7 
kineziológus NY 8 
pszichológus NY 11 
kamasz csoport NY 14 
konzultáció NY 7 
terápia NY 4 
RÉV ambulancia K 2 
Nyírő Gy. Kórház K 1 
Krízis Alapítvány K 1 

 
 
XI. 
 
 
 
 
 pszichodráma csoport K 1 
XII. családterápia NY 3 

pszichológus NY, K 9 
pszichiáter NY 1 
elterelés K 2 
prevenciós csoport NY 5 

XIII. 

prevenciós táborok NY 14 
kiskamasz csoport NY 6 
ifjúsági iroda NY 11 
egyéni fejlesztés NY 4 
egyéb csoport terápia NY 13 
család konzultáció NY 6 
pszichiáter K 2 
korrepetálás NY 2 
hivatalos képviselet NY 2 
kollégiumi elhelyezés K 2 

XIV. 

támogatás NY 13 
XV.   0 0 

szabadidős program NY 23 
családterápia NY 6 
családterápia K 3 
pszichológus NY 5 

XVI. 

segítő beszélgetés NY 12 
drog-prevenció NY 27 
szabadidős program NY, K 20 
pszichoterápia NY 1 

XVII. 

Iskolaválasztás K 7 
XVIII. alapellátás- családgondozás NY 105 
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nevelési tanácsadó K 1 
pszichológus NY 1 

 

idegenrendészet K 0 
átmeneti nevelés K 2  
korrepetálás NY 17 
pszichoszínház K  n. a.  
konfliktuskezelő tréning NY  n. a. 
önvédelmi csoport NY  n. a. 
színházlátogatás NY  n. a. 

XIX. 

családsegítő szabadidős programok NY  n. a. 
ifjúsági iroda K 30-40 
ifjúsági klub NY 30.okt 
bűnmegelőzési centrum K változó 
szünidőnyitó fesztivál NY 50-100 
családterápia NY egyéni 
gyermekpszichológus NY egyéni 
nyári tábor K-NY 25-30 

XX. 

korrepetálás NY egyéni 
szabadidős program NY 23 
sport- szabadidő NY 15 
családi klub NY 9 
kapcsolatügyelet NY 1 
éjféli ping-pong (CSSK) K 8 
pszichológus NY 1 

XXI. 

drogambulancia K 2 
szabadidős program NY 2 
személyiség fejlesztő tréning NY 1 
ingyenes korrepetálás K 1 
pszichológus K 1 

XXII. 

önsegítő csoport K 1 
gyermekpszichológus NY 34 
kamasz csoport NY 9 XXIII. 
pályaorientáció K 7 

 
 
 
 
Az alábbi táblázat mutatja, hogy a gyermekjóléti szolgálatok (központok) szerint mire lenne 
szükség(ük) a hatékonyabb bűnmegelőzés érdekében.   
  
 
 
 
 
  ellátások/szolgáltatások/kezelések 

gyermekvédelemben dolgozók számára közös képzés 
elterelést szolgáló tevékenységek 
16 éven aluliak számára rehabilitációs otthon 
az együttműködés javítása a jelzőrendszeren belül 

I. 

óvodai, iskolai tájékoztatás szabadidős programokon keresztül 
II. a meglévő programok és szolgáltatások hatékonyságát kell erősíteni 
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bűnelkövetés, bűnismétlés: rendőrséggel való szorosabb együttműködés 
áldozattá válás megelőzése: prevenció,  
tájékoztatás iskolákban, óvodákban, felvilágosítás 
drogprevenció - szülők bevonása, felvilágosítás 

III. 

drogrehabilitáció - képzések a szakemberek számára 
IV. nem közölt adatot 
V. kortásképzés 

VI. 14 év alatti bűnelkövető, szabálysértő gyermekek  
részére tájékoztató jellegű, járulékos csomag 
"jóvátételi" csoport a fiatalok számára 
"jóvátételi" csoportvezető a kollégák számára VII. 
abúzus megelőzése 
délutáni, esti, hétvégi szabadidős programok 
drogproblémával küzdő fiatalok és családjuk kezelésével kapcsolatos képzések  
"jóvátételi" (resztoratív) módszer használata 

VIII. 

magántanuló státuszú gyermekek GYEJO általi figyelemmel kísérés 
konfliktus- és agressziókezelési technikák 
szabadidős programok a különböző korcsoportoknak 
pedagógusok szakképzése a speciális szükségleteknek megfelelően 
jóvátételi igazságszolgáltatás 
mediáció 
életkori sajátosságoknak megfelelő hely specifikus programok szervezése 
több ifjúsági iroda 
drogambulanciákkal való szorosabb együttműködés 
drogprevenciós képzésben, ill. addiktológiai konzultáns képzésben részesült 
kollégák 
sokkal több utcai szociális munkás 
bentlakásos drogrehabilitációs intézményekbe való gyors elhelyezés 
kifejezetten gyermekkorúak fogadása céljából működő, speciális 
intézményrendszer 
szakellátórendszer, komplex programokkal 
konfliktus és agressziókezelés 
távolságtartási törvény hatályba léptetése 
a kapcsolatügyeletek megvalósítása 

IX. 

a hatósági intézkedések humánusabb és hatékonyabb, gyorsabb lezajlása 
több kortárssegítő csoport 
szülőknek felvilágosító program 
utcai szociális munka 
hiperaktív, súlyos magatartászavaros gyermekek bentlakásos otthona 
mentálhigiénés csoportok 
csoportok családtagoknak 
pályatervező fókuszcsoportok 
önismereti önsegítő csoportok 
szülőknek felnőtt pszichológiai ellátás 

X. 

iskolával, rendőrséggel együttműködve több felvilágosítás, több preventív 
csoport 
alternatív iskolák több férőhellyel 

XI. ingyenes és szervezett szabadidős tevékenységek 

 

 
 
 
 

XII.  nem közölt adatot 
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szigorú keretet biztosító bentlakásos iskola 
térítésmentes sportolási lehetőség 
oktatási intézményben több prevenciós előadás 

XIII. 

több szabadidős program a fiataloknak 
pedagógusok felkészítése 
rendőrségi munka az iskolában 
szülőknek célzott nevelési tanácsadás 
családi életre nevelés 

XIV. 

drogprevenció az iskolában 
XV. gyermekpszichológus és gyermekpszichiáter 

áldozatvédelmi iroda 
"élmény" alapú csoport, egyéb csoportfoglalkozások 
több anyagi finanszírozás 
18 év alattiaknak drogrehabilitációs lehetőség - ambuláns és kórházi 
több prevenciós program 
magasabb pszichológus óraszám az intézményben 
társintézményekkel szorosabb kapcsolattartás- műhelymunka 

XVI. 

adekvát előadássorozatok 
XVII. nem közölt adatot 

szülő-gyermek- pszichológus közös programok 
párbeszéd, kommunikációs készség fejlesztése kiscsoportos formában 
szakemberek továbbképzése 
jobb együttműködés a jelzőrendszer tagjaival 
szemléletformáló fórumok 
szülőknek indított klub 
kortásképzés 

XVIII. 

klubok, csoportok csellengő gyerekeknek 
kortásképzés 
tábor XIX. 
küzdősport 
iskolán belüli gyermekpszichológus 
kiskorúak és fiatalkorúak bentlakásos drogrehabilitációs intézménye 
ingyenes és szervezett szabadidős tevékenységek 

XX. 

felzárkóztató képzés 
utcai szociális munka 
mediáció 
csoporttechnikák tanulása 

XXI. 

resztoratív szemlélet kialakítása 
szakemberek továbbképzése 
szülőklub XXII. 
önismereti csoport 

XXIII. önismereti és konfliktuskezelő tréning 
 
 
 
 
Összehasonlításképpen álljon itt, hogy a gyámhatóságok szerint milyen konkrét, sajátos 
programokra, ellátási formákra, szolgáltatásokra, képzésekre stb. lenne szükség 
bűnmegelőzési szempontból az eredményesség érdekében:  
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I. önsegítő kortárs csoportok létrehozása 
nyári tábor 
felzárkóztató oktatás a tanulási nehézségekkel küzdőknek 

II.  
  
  nyelvi nyári tábor 
III.  nem közölt adatot  
IV.  nem közölt adatot 
V.  nem közölt adatot 

vonzó szabadidős és sportfoglalkozások 
több pszichológus, fejlesztő pedagógus alkalmazása a Gyjsz-nál 
hatékonyabb prevenció az oktatási intézményekben (drog, bűnmegelőzés) 
egészségtudatos életmódra való nevelés (óvoda, iskola, lakossági fórumok) 
magatartászavaros gyermekekkel foglalkozó intézmények bővítése 

VI. 

gyermekvédelmi szakemberek folyamatos továbbképzése 
VII.  nem közölt adatot 
VIII. 14. életévét betöltött, ált.isk.-t be nem fejező, többszörösen túlkoros diákok számára speciális iskola

kommunikációs és konfliktuskezelő technikák elsajátítása IX. 
szupervízió 

X. ellátórendszer létrehozása 
XI.  nem közölt adatot 

kis létszámú iskolai osztályokra magatartási problémával küzdő gyermekek részére XII. 
térítésmentes sportolási lehetőség 
bűnmegelőzési tábor 
iskolai programok XIII. 
felvilágosító oktatások 

XIV.  nem közölt adatot  
bűnügyi térkép 
drog-prevenció 
konzultációs lehetőségek: gyermekintézmény, rendőrség 
iskolai programok 
együttműködés civil szervezetekkel 
kiadványok, szóróanyagok 
bűnmegelőzési, drog-prevenciós tanácsadás, vetélkedők szervezése 
drogmentes szórakozóhely program 

XV. 

konferenciák (egyházak részvétele, szomszédos kerületek) 
XVI.  nem közölt adatot 
XVII. hiperaktív, magatartás-zavaros gyermekek intézményi elhelyezése 
XVIII.  nem közölt adatot 

szülők számára önsegítő csoportok szervezése 
gyermekek átmeneti otthona 
pedagógusok továbbképzése a magatartási gondokkal küzdő gyermekek kezelése érdekében 

XIX. 

önsegítő kortárs csoportok létrehozása 
XX.  nem közölt adatot 
XXI.  nem közölt adatot 

rendszeres előadások az iskolában a bűnmegelőzésről 

több hatósági eszközt adni a gyámhatóság kezébe (szankcionálás lehetősége) XXII. 
pénzbírság nem teljesítés esetén 
jogi tanácsadás 
gyermekpszichológus 
segítő beszélgetés 
drog-prevenció 

XXIII. 

családterápia 
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A bűnmegelőzési pályázatok és programok eredményei és tapasztalatai 

 
Fővárosi Szociális és Gyámhivatal pályázatközvetítő tevékenysége a korábbi évekhez képest 
kissé háttérbe szorult, mivel a kerületek fővárosszerte naprakész, saját pályázatfigyelő 
rendszert alakítottak ki.  
 
A pályázati rendszerrel kapcsolatosan nehézséget okozott, hogy a pályázatok beadásának 
gyakorta előforduló rövid határideje miatt a pályázati önrész kérdése nem kerülhetett időben 
az önkormányzat képviselőtestülete elé, így a pályázók esetenként lemaradtak egy-egy 
lehetőségről. Ennek a problémának a kiküszöbölésére több önkormányzat úgynevezett 
„pályázati önrész-alapot” hozott létre, így a testületi ülések közötti időben is lehetőség nyílt az 
önrész biztosítására. 
 
A Fővárosi Szociális és Gyámhivatal koordinátora a 2005. évben 15 bűnmegelőzési, ill. ahhoz 
kapcsolódó pályázatot közvetített ki. Az önkormányzatok által – a koordinátorral való 
együttműködés érdekében – megbízott összekötő személyek minden pályázati lehetőségről 
automatikusan értesültek. Rajtuk kívül a koordinátor minden más – a kapcsolatrendszerbe 
beépült potenciális pályázó szervezet felé is továbbította a pályázati felhívásokat (ezek 
általában civil szervezetek: polgárőrségek, drog-prevencióval, drogosokkal foglalkozó 
szervezetek, alapítványok stb.). 
 
A Fővárosban a pályázat elkészítésében (megírásában) való konkrét közreműködésünkre nem 
került sor, tekintettel az önkormányzatokra, és a civil szervezetekre is jellemző olykor profi, 
de mindenképpen nagy gyakorlattal rendelkező pályázókra. Az esetleges eredménytelenség 
oka többnyire a pályázati források szűkössége volt. Ugyancsak problémát jelentett, ha a 
pályázó által benyújtott program nem fedte le meggyőzően a pályázat célkitűzését. Ez azért is 
elgondolkodtató, mert sok esetben egyszerűen arról van szó, hogy a kiírások a valóságos helyi 
igényeket, szükségleteket nem fedik. Olykor azért maradt el pályázat benyújtása, mert hosszú 
távon (a pályázati támogatás elapadását követően) a még oly jó programok fenntartásának 
lehetősége sem adott. Ismerünk számos – korábban részben, vagy egészben pályázati 
támogatással indult – kiváló programot, melyek megvalósítói remek szakemberek, de stabil 
finanszírozás nélkül munkájukat nem képesek végezni. Esetükben a pályázó, és a programot 
lebonyolító szakemberek személye azonosak. A pályázati összegek nem teszik lehetővé olyan 
szakemberek alkalmazását, akik folyamatos pályázati munkával „pénzügyi stabilitást” 
biztosíthatnának, ugyanakkor ez az erőforrás nem vonható ki magából a szakmai programból. 
A munkában résztvevőknek mindeközben a folyamatos „létbizonytalanság” légkörében 
kellene jól teljesíteni. 
 
Pozitív jelenségként tapasztaltuk, hogy elnyert pályázati támogatást pályáztatnak tovább 
kerületi intézmények, szervezetek számára, illetve az intézménye által elnyert támogatást az 
önkormányzat kiegészíti, megduplázza. 
 
A kifejezetten bűnmegelőzési témakörben meghirdetteken kívül más, elsősorban 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi témakörben is közvetítettünk pályázatokat. (Csak ízelítőként 
néhány a kiírók közül: BM Országos Bűnmegelőzési Központ, IM és Országos 
Bűnmegelőzési Bizottság, BM Civilkapcsolati és Esélyegyenlőségi Főosztálya és Oktatási 
Főigazgatóság, Biztonságos Magyarországért Közalapítvány Kuratóriuma, Budapest Főváros 
Közgyűlése Városrendészeti Bizottsága, ICsSzEM – Mobilitás, Fővárosi Önkormányzat 
Oktatási Bizottsága.) 
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Arra nézve, hogy pályázattal fenntartható, fennmaradó, sőt akár „terebélyesedő” mozgalmat 
lehet beindítani, jó példát szolgáltattak a Kábítószerügy Egyeztető Fórumok megalakítására, 
működésére kiírt pályázatok. A 23 fővárosi kerületből 18-ban működik KEF, munkájuk 
szorosan kapcsolódik a helyi bűnmegelőzéshez. Hét kerület helyi drog-stratégiát is 
kidolgozott, melyek közül több, konkrét bűnmegelőzési feladatot is tartalmaz. 
 

 A Fővárosi Gyámhivatal bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása 
 
A gyermekvédelmi törvényben meghatározott – veszélyeztetett gyermekek számára nyújtott –
programokra vonatkozó kötelezettségeinket teljesítettük. A már korábban létrehozott 
elektronikus programnyilvántartást frissítettük. A közvetítési feladatnak oly módon tettünk 
eleget, hogy a programokat minden érdeklődő számára elérhető módon, honlapunkon 
közzétettük. A bűnmegelőzéssel kapcsolatos sajátos honlap-oldalról, együttműködő 
partnereinket tájékoztatjuk. 
 
Korábban kiépített kapcsolatainkat a tárgyévben is ápoltuk, törekedtünk elmélyítésükre. Ezek 
közül jelentősnek ítéljük a következőket: 

- Aktív közreműködés a kerületi KEF-ekben (helyi stratégia kidolgozásában, helyi 
pályázati támogatások elosztásában való részvétel). Sikertelenségként vagyunk 
kénytelenek elkönyvelni, hogy a korábban a fővárosi drogkoordinátorral létrejött 
kapcsolat ellenére, egyelőre nem sikerült elérnünk azt a célt, hogy fővárosi és a 
kerületi drogmegelőzésért felelős szakembereket egy asztalhoz ültessük, 
közreműködjünk fővárosi KEF megalakulásában. 

- Fokozottabb bekapcsolódás a helyi bűnmegelőzési feladatokba. A gyermek- és 
ifjúságvédelmi koordinátorok részt vettek három fővárosi kerülettel közös – a BM 
Bűnmegelőzési Akadémia által szervezett – stratégia-alkotó tréningen. 
(Megjegyzendő, hogy magát a programot is hivatalunk közvetítette a kerületek felé, 
illetve más megyei koordinátorok felé.) Szerzett tapasztalatainkat igyekszünk 
továbbadni a később megalkotásra kerülő helyi stratégák kidolgozásához. 

- Állandó meghívottként részt vettünk a Fővárosi Önkormányzat Városrendészeti 
Bizottsága ülésein. 

- A Városrendészeti Bizottságtól – szakértőként – kapott meghívásnak eleget téve, részt 
vettünk a gyermek- és fiatalkori bűnmegelőzéssel foglalkozó albizottság ülésein. (A 
lehetséges elvégzendő feladatokról javaslatot készítettünk.) 

- Lényegesen javult a kapcsolatunk a közoktatás rendszerével, bekapcsolódva a 
Fővárosi Pedagógiai Intézet – gyermekvédelmi felelősök számára rendezett – 
üléseinek munkájába. Így közvetlen kapcsolatot tarthattunk a közoktatási intézmények 
(óvodák, általános és középiskolák) képviselőivel, előadások, és konkrét 
esetmegbeszélések keretében, valamint általunk ismert, speciálisan a közoktatáshoz 
kapcsolódó bűnmegelőzési programok közvetítésével (pl. Beccaria-program). 

- Folytatódott a TESCO-s együttműködésünk. A TESCO Global Áruházak Rt. 
Biztonsági Szolgálata és a Fővárosi Gyámhivatal között még 2004-ben létrejött 
megállapodás szerint az áruházak a tetten ért – túlnyomó többségében szabálysértő, 
nem bűncselekményt megvalósító – kiskorúról az illetékes gyermekjóléti szolgálatnak 
közvetlenül küldenek jelzést, így a tettenérésekről az alapellátás első kézből értesül. 
Ez lehetőséget ad gyors reakcióra. Az esetek többségében még jelentéktelennek 
minősíthető cselekmények esetén lehetőség van preventív jellegű beavatkozásra. 
Ugyanakkor egy-egy gyermek éppen e jelzés alapján kerül a szolgálatok látóterébe.  
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Másokról a következetes jelzések alapján kiderült, hogy rendszeresen, módszeresen 
követik el cselekményeiket, mely ismeret birtokában megelőzhető, hogy tettüket 
„jelentéktelen botlásként” értelmezzék az ellátórendszerben. Volt példa arra is, hogy a 
gyermekkel együtt elkövető szülő felelőssége merült fel. Mindezek az ismeretek 
segíthetik a szakembereket az érintett gyermekek problémájának adekvát kezelésében. 
Az TESCO-s együttműködés keretében a szolgálatok, visszajelzésüket nem a 
jelzésadónak, hanem hivatalunknak küldik meg. Ezek tapasztalatait a 2004. 
augusztusától 2005. decemberéig tartó időszakra vonatkozóan összefoglaltuk. Az 
összegzést a melléklet tartalmazza. 

 
Részt vettünk a szakminisztérium által szervezett koordinátori képzésen. Ennek keretében – 
felkérésre – véleményeztük a Herczog Mária által vezetett kutatás kérdőívét, illetve segítséget 
nyújtottunk a kérdőíveknek az adatszolgáltatókhoz történő továbbításában. 
 
Hivatalunk Gyermekvédelmi kalauz a rendőrség munkatársai számára címmel olyan 
kiadványt készített, mely segíti őket a gyermekvédelem kétszintű rendszerében (alap- és 
szakellátások) való eligazodást.  
 
Ugyancsak a gyermekek ügyeiben eljáró rendőrök munkáját segítendő, a BRFK által 
szervezett továbbképzésben előadóként részt vettünk. 
 
Más szakmai fórumokon is szerepeltettünk a gyermek és fiatalkori bűnmegelőzéshez 
kapcsolódó témákat, így például a jegyzői gyámhatóságok értekezletén is. 
 
Bűnmegelőzési tevékenységünk keretében – részben a TESCO-s programhoz kapcsolódóan, 
de remélve a későbbi általános alkalmazhatóságot – javaslatot készítettünk

- az elkövető gyermekekkel kapcsolatos „ügymenetre”, 
- az esetükben felveendő környezettanulmány specifikus elemeire, 
- az ügyükben „kockázati tényezőt” jelentő körülmények meghatározására, 

regisztrálásukra, „minősítésük” lehetséges módjára. 
Kapcsolatba léptünk olyan szoftver-fejlesztővel, az ABACUS Számítástechnikai Bt-vel, 
amely a jegyzői gyámhatóságok részére készített számítógépes programot, és kérésre szakmai 
javaslatokat adtunk bűnmegelőzéssel összefüggő programelemekre vonatkozóan. 
 
A tárgyév folyamán valamennyi gyermekvédelmi szakellátó intézmény ellenőrzésekor 
vizsgálati szempontként szerepeltettük az intézmények bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
tevékenységét.
 
Pályázat útján tanulmány jelenhetett meg A helyi bűnmegelőzés szervezésével összefüggő 
kérdések a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájának első számú prioritása tükrében 
címmel, a BMK Kiskönyvtár I. kötetében. 
 
Elkészítettük éves jelentésünket a fővárosi gyermekkorú és fiatalkorú bűnelkövetés 
helyzetéről. Megszerveztük és lebonyolítottuk megyei egyeztető tanácskozásunkat, a fővárosi 
bűnmegelőzésben érintettek részvételével.  
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 4. Az önkormányzatok és egyéb szervezetek szerepe a bűnmegelőzésben 
 

Bűnmegelőzési bizottságok, áldozatvédelmi irodák működése, bűnmegelőzési 
koncepciók és ezek megvalósulása 

 
A fővárosi kerületi önkormányzatok közül a XIV. és a XX. kerületben működik 
Bűnmegelőzési (és Közbiztonsági) Bizottság, illetve a XV-ben Bűnmegelőzési Tanács. Ez 
nem jelenti azt, hogy bűnmegelőzéssel csak ezek az önkormányzatok foglalkoznak. 
Egyrészről a közbiztonsági, közrendvédelmi bizottságok is feladatuk részének tekintik a 
bűnmegelőzést (ilyen bizottságok működnek a IV., VII., VIII., IX., XII., XIII., XVI., XVII., 
XXII. és XXIII. kerületekben), másrészről valamilyen – az önkormányzat által támogatott, 
létrehozott – egyesületre, közhasznú társaságra bízzák a bűnmegelőzési feladatok 
koordinálását, a szervezést. Erre példa az Összefogás a Ferencvárosért Bűnmegelőzési 
Egyesület, vagy az Újbuda 11 Kht. Máshol bűnmegelőzési referens segíti a feladatok 
szervezését, végrehajtását (XI. és XX. kerület). Vannak kerületek, ahol bizottsági munka 
helyett (mellett) rendszeresen tartanak bűnmegelőzési kerek-asztalt, egyéb fórumot, 
amelyekre a szakemberek, döntéshozók mellett meghívják a civil szervezetek és a lakosság 
képviselőit is (XVIII. és XIX. kerület). Bűnmegelőzési lakossági fórumot szinte minden 
kerületben tartanak időszakonként (pl. tanévkezdéskor, iskolai nyári szünet előtt), illetve 
bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagot juttatnak el a lakossághoz (ezek 
természetesen nem csak kiskorúakra vonatkozóak). A szóróanyagokat több helyen minden 
kerületi lakásba eljuttatják, máshol célzottan adják közre, például kiskorúak szüleinek, 
közoktatási intézményeknek, fiataloknak (drog) adják át, vagy különböző rendezvényeken 
osztogatják, illetve ifjúsági információs és tanácsadó irodákban teszik hozzáférhetővé.  
 
A kerületek bizottságok, üléseik munkájába a gyermek és ifjúságvédelmi koordinátort 
általában nem vonják be. Kivételt ez alól a XV. kerületi Bűnmegelőzési Tanács kivétel képez.  
 
Bűnmegelőzési stratégiával, rövid és középtávú cselekvési tervvel az I. kerület rendelkezik. 
Ilyen stratégia létrehozása van folyamatban a VI. és XIX. kerületben. Bűnmegelőzési 
koncepciója van a XIV, XV. és XX. kerületnek, illetve közbiztonsági és bűnmegelőzési 
koncepciót alkotott a III. és XXIII. kerületben. Bűnmegelőzési vonatkozásokat is tartalmazó 
közbiztonsági koncepciót dolgozott ki a IX., és XXII. kerület. Tudomásunk van arról, hogy 
létezik bűnmegelőzési vonatkozásokat is magába foglaló koncepció a VIII. és a XIII. 
kerületben is. 
 
Tapasztalataink alapján a helyi stratégiák és cselekvési tervek komoly előrelépési lehetőséget 
jelenthetnek. Az általánosságokon túl konkrét, időponthoz, költséghez és felelőshöz köthető 
feladatokat is megfogalmaznak.  
 
A fővárosban, 2005-ben még viszonylag kevés áldozatvédelmi iroda működött. Ezek: a II. 
kerületben a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, a VIII. kerületben a  Polgármesteri 
Hivatalban, Csepelen külön Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Irodaként. 
 
Irodát működtet a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület, a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi, 
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanácsadó Szolgálata. Áldozatvédelemmel kapcsolatos – 
elsősorban közvetítő – feladatot is ellátnak a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, 
központok, valamint a már több kerületben működő Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Irodák.  
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A fővárosi kerületek átfogó értékeléseiből (gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik 
ellátásáról) értesülhettünk arról, hogy az önkormányzatok egyre inkább bevonják a 
kiskorúakkal kapcsolatos – köztük a bűnmegelőzéssel összefüggő – feladataik ellátásába a 
civil szervezeteket. Erre nagy szükség is van, hiszen a legtöbb civil szervezetben nem annyira 
anyagi források, mint inkább a szaktudás és elhivatottság koncentrálódik, mely az 
önkormányzatok támogatásával fontos szerepet tölthet be a helyi problémák kezelésében.  
 
5. Eredmények és problémák megfogalmazása 
 
A koordináció terén eredménynek könyvelhető el, hogy a működő kerületi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumok munkájában meghívottként mindenképpen, több KEF-ben tevőlegesen is 
részt vett a koordinátor. Fontos koordinátori tevékenységnek ítéljük az egyes – többnyire már 
1-2 éve működő – KEF-ek eredményeinek, módszereinek, problémamegoldásainak 
közvetítését más, kevesebb tapasztalattal rendelkező fórum felé, illetve a helyi stratégia 
kidolgozásában való aktív részvétel, melyre két kerületben került sor. A IV. kerületi kivételt 
képez partnereink között azáltal, hogy többszöri figyelemfelhívás ellenére sem hívták meg a 
gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort, sem a fórum, sem a gyermekjóléti szolgálat 
munkájába annak ellenére, hogy erre jogszabályi kötelezettség áll fenn. 
 
2005-ben a gyermekjóléti szolgálatok (központok) a koordinátort minden esetben meghívták 
éves jelzőrendszeri tanácskozásukra, ahol lehetőség nyílt a bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
kérdések megvitatására is. Ezzel kapcsolatos súlyos technikai problémánk, hogy a 23 fővárosi 
kerület azonos időszakban (többnyire március második felében) szervezi a maga 
tanácskozását, így az időpontok egybeesése miatt nem jutunk el minden fórumra, előzetes 
írásos anyag, majd emlékeztető, vagy jegyzőkönyv pedig, nem minden kerületben érkezik. 
 
Örvendetes, hogy a jogszabályban nevesített, adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek közül a 
gyámhatóságok és a gyermekjóléti szolgálatok adatszolgáltatásai is precízebbé váltak, és 
nagyobb késlekedést sem tapasztaltunk. Sajnálatos, hogy a nyilvántartási programok kevéssé 
alkalmasak bűnmegelőzéssel, áldozattá válással kapcsolatos statisztikák készítésére, így az 
adatok összeszedése, csoportosítása nehézkes, jelentős többletfeladattal terheli a szakterület 
munkatársait. 
 
A különböző szervezetek, intézmények – nyilvántartási rendszerük adattartalmára tekintettel –
nem, vagy csak részlegesen tudták teljesíteni jogszabályban előírt adatszolgáltatási 
kötelezettségüket a gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor felé. Az egyik legfontosabb 
hiányosság, hogy a bűncselekmények elkövetése okát nem közölték. Elmondható, hogy a 
gyermekvédelem rendszeréből erre vonatkozó adatokat sikerült nyernünk, a szakemberek 
jelentős többletmunkájával, módszerét tekintve alapvetően a személyes iratanyagokból, illetve 
a gyermek személyes gondozásának tapasztalataiból. Azonban sem a rendőrség, sem a 
pártfogó felügyelők statisztikai rendszere nem alkalmas ennek a kérdésnek a 
megválaszolására. 
 
Ugyanitt – a problémák közt – emlékeztetünk a korábbiakban már megfogalmazottakra, 
miszerint az elkövető gyermek és fiatalkorú ügyében eljáró szakemberek számára nincs 
meghatározva (a gyakorlatban könnyen és egységesen értelmezhetően) a veszélyeztetettséget 
és a hátrányos helyzetet – bűnmegelőzési szempontokra fókuszáltan - meghatározó fogalom. 
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Továbbra is problémát jelent, hogy az ismertté vált szabálysértő, bűnelkövető kiskorúak 
esetében nagyon sok a minden intézkedés nélkül történt esetlezárás, igen alacsony a 
védelembe vételek aránya, illetve igen kevés a védelembe vétel eredményessége miatti 
megszűntetés. A szolgálatok és a gyámhatóságok közléséből látható, hogy kevés speciális 
program áll a szakemberek rendelkezésére. 
 
Ami a kerületi bűnmegelőzési tevékenységet illeti, bár történt előrelépés, a szakterület 
„intézményesülése” azonban lassúbb a kívánatosnál, és talán túlságosan is sokszínű. 
Elképzelésünk szerint, bizonyos „minimumkövetelményeket” minden településnek teljesítenie 
kéne e területen, és a helyi adottságoknak megfelelő sajátos rendszert, ezen felül kéne 
alakítaniuk. Mindezekben nyilván szerepet játszik a források hiánya.  
 
Szintén a kerületek tevékenységéhez kapcsolódó – pozitív – tapasztalatunk, hogy a földrajzi 
határokat átlépve, kibontakozóban vannak a kerületek közötti együttműködések is. Példa erre 
a XI. – XXII, és az I. – II. – XII. kerület. Ezek az együttműködések nélkülözhetetlenek, hiszen 
az elkövetők nincsenek tekintettel a közigazgatási határokra. 
 
 
6. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok és feladatok meghatározása   
 
Szükséges az adatszolgáltatásra kötelezettek nyilvántartási rendszerét, illetve a 149/1997. (IX. 
10.) Korm. rendelet 5/A. § (5) bekezdésében foglalt bekérendő adatok tartalmát 
összehangolni. 
 
Szükséges az elkövető és áldozattá vált gyermekek ügyében eljáró szakemberek számára a 
veszélyeztetettség (hátrányos helyzet) fogalmát – minden szakterület számára – egységesen 
alkalmazható módon meghatározni. 
 
A számos jogszabályi változásra tekintettel kívánatosnak tartanánk a gyermekvédelmi kalauz 
aktualizálását, illetve hasonló kiadványok készítését a rendőrség munkatársain túl, más 
célcsoport számára is (például polgárőr szervezeteknek, karitatív szervezeteknek, 
önkénteseknek stb.) azonban erre hivatali forrás nem áll rendelkezésre. 
 
Szükség lenne szakmai protokoll kidolgozására az elkövető gyermekek hatékonyabb 
gondozásához. (Elkövető gyermek gondozásának specifikus elemei, a környezettanulmány 
sajátos szempontjai, az elkövetéssel összefüggő kockázati tényezők regisztrációja stb.) 
 
Kívánatos lenne az önkormányzati bűnmegelőzési tevékenység minimumkövetelményeinek 
meghatározása, és a kábítószerügyi egyeztető fórumok mintájára a helyi bűnmegelőzési 
tevékenység intézményesülésének segítése, pályázati források biztosításával. 
 
Budapest, 2006. 
 
A statisztikát összeállította:  

 
Méhész József, gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor                           
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M e l l é k l e t  
 

 
 

A fővárosi TESCO-GLOBAL Áruházak Rt. biztonsági szolgálatai által a gyermekjóléti 
szolgálatokhoz  küldött jelzések kiskorúak által elkövetett szabálysértésekről és 
bűnelkövetésekről, valamint a gyermekjóléti szolgálatok által kezdeményezett 

intézkedésekről 
 
 

(A gyermekjóléti szolgálatok által a Fővárosi Szociális és Gyámhivatalnak küldött 
visszajelzések alapján)     

 
2004. augusztus – 2005. december 

 
Előzetes megjegyzés: a gyermekjóléti szolgálatok által hivatalunkhoz küldött visszajelzések 
nem egységesek. Az alapvető adatforrást a „visszajelzés” és a hozzá csatolt TESCO-s 
jegyzőkönyv, illetve a szolgálat által aktuálisan felvett környezettanulmány, ezek hiányában 
az árucikk megnevezése, értéke; csoportos, vagy egyéni elkövetés; első, vagy ismétlődő 
cselekmény; illetve ismert-e a gyermek a szolgálat előtt – kérdésekre adandó válasz képezné. 
Nem minden esetben kapjuk meg valamennyi kérdésünkre a válasz.  
 
1. Összefoglaló diagramok 

A kiskorú elkövetők megoszlása kerületenként
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Lányok: 46% - fiúk: 54% (a bűnügyi statisztikák egyébként 20-25% női arányt mutatnak) 
 
 
 
 

 31



  Budapest Főváros Közigazgatási Hivatal 
 Fővárosi Szociális és Gyámhivatal, Intézmény-felügyeleti és Koordinációs Osztály 
  Koordinátori jelentés – 2005.  

 
 
 

A szolgálatok által kezdeményezett intézkedések
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lezárás alapellátás védelembe vétel nem tudni

 
A szolgálatok visszajelzésével kapcsolatban az alábbi problémák merültek fel. 

- Négy kerülettől (I., III., XII., XVII.) nem kaptunk visszajelzést. Ez adódhat abból, 
hogy a kerületi gyermekek nem jelentek meg elkövetőként, esetleg minden elkövető 
hamis adatokat adott meg, ill. előfordult ugyan elkövetés, de a szolgálat nem készített 
visszajelzést. 

- Az alapellátás, ill. a védelembe vétel nem biztos, hogy az elkövetett cselekmény 
következménye, lehetséges, hogy a gyermek már előbb gondozásban volt.   

- Sok esetben nem tudni, történt-e intézkedés, ha igen, milyen. 
- 6 fiú, 2 lány hamis lakcímet adott meg. 
- 1 lány nagykorú volt. 
- 14 gyermek esetében ismeretlen helyre költöztek. 
- 1 fiúról 3 visszaigazolás jött Érdről.  

Megjegyzendő: a XX. kerületi gyermekek magas számaránya adódhat abból, hogy a 
kerületben működő áruházon keresztül indultak meg a TESCO-s jelzések, feltehetőleg itt 
működik a legkövetkezetesebben a program. Tudomásunk van arról, hogy egyes vidéki 
településeken is él közvetlen jelzési lehetőségével a TESCO Rt. a szolgálatok felé. 
 
2. Az elkövetők családi körülményeinek jellemzői 
 
44 gyermek családi körülményeiről nincs adat. Figyelemreméltó, hogy azon gyermekek 
esetében, ahol volt utalás a családi háttérre, a rendezett-rendezetlen családi körülmények 
aránya 80%-20 %, a rendezett javára. Kiemelkedően magas a rendezett családi körülmények 
között élő kiskorú elkövetők aránya a VIII. kerületben (74% - rendezett, 26% - nincs adat). 
Más kerületekben az arányok a következők: a XV. kerületben 91% - rendezett, 9% - nincs 
adat, a XVIII. kerületben 84% - rendezett, 6% - rendezetlen, 10% - nincs adat, és a XX. 
kerületben 70% - rendezett, 19% - rendezetlen, 11% - nincs adat.   
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Családi körülmények

rendezett
rendezetlen
nincs adat

 
3. Az elkövetések körülményei 
 
A jelzésekből 18 esetben nem derül ki, hogy első, második vagy többszöri elkövetésről van e 
szó. 128 jelzés szól első elkövetésről. 7 esetben tudható, hogy második elkövetés történt, 17 
esetben „sokadik” megjegyzés szerepelt a jelzésben. 
Felvetődik az a kérdés, hogy másodszori jelzés után (csak a TESCO-tól) is lezárható-e egy 
gyermek ügye, ill. „sokadik” elkövetés után elegendő-e az alapellátás – ilyen reakciókról 
értesültünk. 
 
84 esetben a kiskorú nem egyedül követte el a szabálysértést. 
 
4. Kárérték 

Kárértékek megoszlása

5000 Ft alatt
5-10000 Ft
10000 Ft fölött

 
5000 Ft alatt: 60 esetben=70% 
5000- 10 000 Ft értékben: 21 esetben=25% 
10 000 Ft fölött: 4 esetben=5% 
 
Az adatok összesen 85 esetre vonatkoznak. A ügyben a jelzés nem tartalmaz utalást az 
elkövetés értékére, az árucikkre és a jegyzőkönyv másolatát sem küldte a gyermekjóléti 
szolgálat. 
 
A 10 000 Ft-ot meghaladó kárérték már bűncselekmény. Három ilyen esetben nem történt 
intézkedés. 
Figyelemre méltó, hogy az 5000-10 000 Ft kategóriában, 8 esetben a kárérték éppen a tízezres 
értékhatár alatt volt, ami felveti a tudatosság kérdését. Két esetben alapellátásba vették a 
gyermeket, egy esetben azért nem került sor intézkedésre, mert a gyerek előzetes 
letartóztatásba került. Öt esetben nem történt intézkedés. 
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. Az eltulajdonítani próbált cikkek köre 

egállapítható, hogy az esetek döntő többségében lopásról van szó, néhány eset fizetés 

 
5
 
M
nélküli fogyasztás, vagy az előbbiek kombinációja, ill. előfordult, hogy szülő volt az elkövető. 
  

Az eltulajdonított cikkek megoszlása

élelmiszer /édesség, üdítő is/
piperecikk
dohányáru
műszaki cikk
játék
írószer
szeszesital

 
 

1. 37 esetben (37%) élelmiszer (ide értendő az üdítőital és a rágógumi is). A jelzésekből 

2. k az eltulajdonítani próbált áru. 

 (ebből 6 eset elem/akkumulátor).  

83 ltulajdonított árucikk megnevezése. 

. Az elkövetők életkori adatai 

Döntő g éppen 18 évhez közeliek 

az derül ki, hogy inkább édességet kell az élelmiszeren érteni, nincs utalás éhezésből 
fakadó élelmiszer-lopásra. 
33 esetben (26%) piperecik

3. 19 esetben (15%) dohányáru. 
4. 16 esetben (13%) műszaki cikk
5. 10 esetben (8%) játék. 
6. 9 esetben (7%) írószer. 
7.   1 esetben szeszesital. 
visszajelzésben nem szerepel az e

 
6

Életkori megoszlás
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en a 10-17 éves korosztály jelenik meg, elhanyagolható a mé
aránya.  
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zen belül: 
            13 éves: 20%            16 éves: 14%    

 %-át teszik ki. 

0 évesnél fiatalabb elkövetők általában idősebb testvérrel, baráttal vettek részt a 

 

*** 

 
 
E
10 éves:   4%
11 éves:   7%            14 éves: 16%            17 éves:  9% 
12 éves:   7%            15 éves: 15% 
13-17 évesek együtt az elkövetők 74
 
1
cselekményben. Két esetben szülő követte el a lopást gyermek társaságában. Felmerülhet, 
hogy ez kimeríti a kiskorú veszélyeztetése kategóriát. Az egyik kerületből féléves gyermekkel 
követte el szülő a lopást, őket a megadott címen nem lehetett megtalálni. Egy másik 
kerületből a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint, mivel a szülők követték el a 
cselekményt (öt- és kétéves gyermekkel), nem szükséges a kapcsolatfelvétel. 
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