
Absztrakt

A bűnözés térbeliségének vizsgálatával hazánkban meglehetősen kevesen foglalkoznak, a 
kábítószer-bűnözés kapcsán pedig elvétve találunk csak e témával foglalkozó kutatásokat. 
A tanulmány bemutatja azt, hogy miért nehéz a különféle kábítószerrel kapcsolatos bűn-
cselekmények térbeliségének a vizsgálata, másrészt pedig ismerteti az elmúlt évtizedek 
kriminálstatisztikai adatainak elemzésével a bűnözés térbeliségének főbb tendenciáit. A 
térbeli változások mögött rendszerint politikai és drogpolitikai változások állnak, melyek 
minden esetben jelentős hatást gyakorolnak a szerfogyasztás térbeli elterjedésére is.
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Abstract

Only few people deal with the study of the spatiality of crime in Hungary, and you can find 
researches dealing with spatiality related to drug crime even more rarely. The study shows 
why it is difficult to examine the spatiality of various drug-related crimes, and, on the other 
hand, describes the main trends in the spatiality of crime by analyzing criminal statistics of 
recent decades. Spatial changes are usually driven by political and drug policy changes, 
which in each case have a significant impact on the spatial distribution of drug use.
Keywords: Drug, crime, spatiality criminal geography
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2 Horst Herold (1923-2018) német rendőrtiszt, a Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) vezetője, a bűnö-
zésföldrajz jeles képviselője volt.

1. Bevezetés

Közhelyként hangzik, azonban sajnos tényként kell elfogadnunk azt, hogy napja-
inkra az ország teljes területe érintett a kábítószer-bűnözés által. Bertrand Russel 
(1872-1970) évtizedekkel ezelőtt azt mondta, hogy „A bűn földrajzi fogalom”. A kábí-
tószer-bűnözés esetében is tehát joggal feltételezhetjük, hogy a földrajzi törvény-
szerűségek uralkodnak. Ahhoz, hogy a földrajzi törvényszerűségeket felfedjük és 
megfejtsük, számos tudományág összehangolt kutatása szükséges (pl. kriminológia, 
rendészettudomány, pszichológia, orvostudomány, forenzikus nyelvészet) (Ürmös-
né, 2019). Szilárd meggyőződésem, hogy a nagy tudományágak között a kisebb tu-
dományterületeknek is szerepük lehet abban, hogy segítsenek a probléma feltérké-
pezésében. Ilyen terület többek között a kevesek által ismert bűnözésföldrajz, amely 
több tudományterület közös metszeteként „a társadalmi és a gazdasági tényezők 
ismeretében a bűnözés (bűncselekmények, bűnelkövetők, sértettek) térbeliséget és 
térbeli eloszlását vizsgálja, és választ kíván adni a bűnözés lehetséges jövőbeli tér-
beli változásaira, segítve ezzel a hatékony bűnüldözést.” (Boda 2019, 84.) 

Fontos az, hogy egy adott probléma okát sikerüljön feltárni, mivel csak így lehet 
a későbbiekben eredményesen megadni rá a sikeres választ. Jelen esetben pedig 
nem elég csak a kábítószer-bűnözés okát feltárni, hanem a probléma földrajzi helyét 
is fel kell térképezni, mivel enélkül nem lehetséges a probléma megoldása. A Horst 
Herold2 által megfogalmazottak alapján pedig azt is szükséges kideríteni, hogy a 
hazai kábítószer-bűnözés esetében mik azok a leíró indikátorok, melyek az egyes 
térszerkezeti egységekben a bűnözést generálják, ugyanis azok alapján tehető mér-
hetővé a bűnözéskontroll eredményessége is (Vári, 2020).

Jelen tanulmány a múlt század elejétől a napjainkig bezárólag mutatja be a hazai 
kábítószer-bűnözés főbb területi jellemzőit. Ismerteti azokat a főbb mérföldköveket, 
amelyek a legnagyobb hatással voltak a hazai kábítószer-bűnözésre, és ezzel ösz-
szefüggésben a földrajzi elterjedésükre.
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2. A kábítószer-bűnözés térbeliségének  
vizsgálatának nehézségei

Látszólag egyszerűnek tűnik az egyes bűncselekmények földrajzi eloszlásának 
a vizsgálata, mivel a rendelkezésre álló kriminálstatisztikai adatokat kell csak felhasz-
nálni hozzá, majd ezt követően egy térképen ábrázolni az abszolút és a gyakorisági 
értékeket. A legtöbb deliktum esetében valóban egyszerű dolga van a kutatóknak, 
mivel egyféle bűncselekményt kell csak megjelenítenie, ráadásul a látencia mértéke 
a nulla felé közelít (pl. emberölés, autólopás, lakásbetörés). A nagyobb tárgyi súlyú 
bűncselekmények esetében a lakosság feljelentési hajlandósága magas, nehezen 
képzelhető el az, hogy ne jusson a hatóság tudomására például egy emberölés vagy 
egy gépjárműlopás. A tényállások sok esetben évtizedek óta változatlanok, vagyis 
húsz és harminc évvel ezelőtt is ugyanazt értettük a lopás vagy az emberölés alatt. 
A kábítószer-bűnözés esetében viszont számos nehézséggel találjuk magunkat 
szemben, melyek közül az alábbiak a legfontosabbak:

–  A kábítószer-bűnözés alatt nem csak egy tényállást értünk, hanem többet is, 
amely nyilvánvalóan nehezíti a kutatás menetét;

–  A kábítószer-bűnözéssel kapcsolatos tényállások jelentősen változtak az el-
múlt évtizedek alatt;

–  Az egyes bűncselekmények közül a kábítószerrel kapcsolatos deliktumok 
esetében az egyik legnagyobb a látencia; 

–  A rendelkezésre álló kriminálstatisztikai adatok nem feltétlenül a valós bűnö-
zési fertőzöttségi adatokat mutatják, mivel a felderített ügyek száma nagy-
mértékben függ az adott rendőri szerv nyomozási aktivitásától;

–  Az ismertté vált bűncselekmények szinte kizárólag csak a rendőrség felderí-
téséből adódnak, rendkívül ritka a lakossági feljelentés

–  A kábítószer-bűnözés kapcsán nemcsak kizárólag olyan szerekkel kerülnek 
kapcsolatba a fogyasztók, amelyek fogyasztása és terjesztése büntetendő, 
hanem olyan drogokkal is, amelyek még nem szerepelnek semmilyen tiltólis-
tán. Fogyasztásuk ugyanolyan káros, mint a kábítószereké (számos esetben 
még károsabb), az ellenük való védekezés ugyancsak társadalmi érdek. Ezek 
a drogok viszont nem szerepelnek a kriminálstatisztikában, vagyis a problé-
ma valós térbeliségét nehéz megismerni és kutatni.
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A fentiekben nevesített nehézségek természetesen nem szeghetik kedvét a kuta-
tóknak, mivel sürgető társadalmi érdek a kábítószer-bűnözés csökkentése és a fo-
gyasztás térbeliségének minél pontosabb feltérképezése. Az alábbiakban nézzük 
meg, hogy a rendszerváltozást megelőzően milyen földrajzi megoszlás jellemezte a 
hazai kábítószer-bűnözést. 

3. A kábítószer-bűnözés területi jellegzetességei  
a rendszerváltozást megelőzően 

A korabeli szakirodalmi és későbbi történeti adatok alapján kijelenthetjük, hogy Ma-
gyarországon a kábítószer-bűnözés a második világháború végéig gyakorlatilag 
semmilyen jelentősebb szociális, egészségügyi vagy bűnügyi problémát nem jelen-
tett. Csekély számban ugyan, de elsősorban orvosok voltak azok, akik az ópiummal 
és annak származékaival visszaéltek (Lévai, 1991; Erdős, 2018). Ezen időszak adatai 
alapján a kábítószer-bűnözéssel összefüggésben területi elemzéseket nem végez-
tek, bár a csekély esetszámok és az előfordulási helyek esetlegessége következté-
ben eredményre sem vezetett volna a területi alapú elemzés. 

Lévai Miklós álláspontja szerint Magyarországon az 1960-as évektől kezdve be-
szélhetünk kábítószer-problémáról. Az 1960-as évektől a rendszerváltozásig terjedő 
időintervallumot Lévai Miklós a kábítószerek mennyiségi, minőségi és területi jellem-
zői alapján, négy szakaszra tagolta. A négy szakasz az alábbi:

1.  1960-as évektől az 1970-es évek elejéig terjedő időszak (a „homály időszaka”),
2.  az 1970-es évek elejétől 1973-ig terjedő időszak,
3.  1974-től az 1980-as évek elejéig terjedő időszak,
4.  az 1980-as évek elejétől a rendszerváltozásig terjedő időszak.

Az ún. homály időszakáról nagyon kevés információval rendelkezünk, tudományos 
kutatások nem készültek (nem készülhettek), így elsősorban rendőrségi dokumen-
tumok állnak csak rendelkezésre. A csekély számú forrás alapján is megállapíthat-
juk, hogy a kábítószer-bűnözés relatíve kevés embert érintett, az érintettek pedig 
szinte kizárólag a fővárosból kerültek ki. Ebben az időszakban tehát egy erőteljes 
koncentráció jellemezte a hazai kábítószer-bűnözést. Az első kábítószerhez köthető 
haláleset is a fővároshoz köthető (1969) (számos forrás az 1968-as évre teszi az első 
halálesetet).
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Az 1970-es évektől kezdődő második szakasz időszakából már több forrás áll ren-
delkezésünkre, ekkor vált népszerűvé a Parkan nevű gyógyszer is (Ürmösné, 2018). 
A szerfogyasztók száma az előző szakaszhoz képest növekedett, azonban továbbra 
is fővárosi problémaként tartották számon a kábítószer-fogyasztást. A vidéki nagy-
városok és a megyeszékhelyek ebben az időben gyakorlatilag szermentesnek te-
kinthetők.

A kábítószer-fogyasztás szempontjából a dekoncentráció időszakának tekinthetjük 
a harmadik, az 1974-től és 1980-as évek elejéig terjedő szakaszt. Ekkorra a kábító-
szer-fogyasztás megszűnt kizárólag fővárosi probléma lenni, és a vidéki nagyváro-
sokban is megjelent a kábítószer. Kábítószerként ekkor főként alkohollal bevett nyu-
gatókat, altatókat és serkentő hatású gyógyszereket használtak a fiatalok. A Parkan 
korábban nem látott népszerűségnek örvendett, mellette pedig a Gracidin (rövid idő 
után beszüntették), a Codein és a Hydrocodin gyógyszereket használták még nagy 
mennyiségben. Ekkor vált tömegessé a szerhasználat, azonban ez elsősorban a na-
gyobb városokat és a megyeszékhelyet érintette. A rurális területek ekkor még nem 
tekinthetők fertőzöttnek (Nemzeti Drog Fókuszpont, 2004).

A Lévai Miklós által felállított utolsó időintervallum az 1980-as évek elejétől a rend-
szerváltozás időszakáig (1989) tart. Az előző időszakhoz képest az egyik legjelentő-
sebb változás, hogy jelentősen bővült az elérhető anyagok mennyisége, s megjelen-
tek a klasszikus kábítószerek is. Tovább bővült a fogyasztók köre, azonban továbbra 
is elsősorban a városi (főként nagyvárosi) fiatalok problémája volt a kábítószer-fo-
gyasztás. Ekkor jelent meg a hazai kábítószer-termesztés is (marihuána, mákültet-
vények „megcsapolása”) (Lévai, 1991).

Az 1980-as évek kriminálstatisztikai adatai alapján két pönalizált cselekmény (visz-
szaélés kábítószerrel, kóros szenvedélykeltés) értékeit érdemes kiemelni, amelyek 
rendkívül érzékletesen mutatják a probléma súlyát és a kábítószer-bűnözés térbeli 
jellemzőit. A Lévai-féle harmadik és negyedik szakaszban azt mondtuk, hogy töme-
gessé vált a szerhasználata. Ez természetesen csak az azokat megelőző idősza-
kokhoz viszonyítva mondható el. A mai bűncselekményi értékek ismeretében a kor 
értékei rendkívül alacsonynak tekinthetők. Nézzük meg elsőként a visszaélés kábí-
tószerrel bűncselekményt. Az I. számú táblázatból látható, hogy a regisztrált (akkor 
még „ismertté vált”) bűncselekmények döntő többsége a fővárosban vált ismertté 
(több, mint kétharmada), a megyékben regisztrált bűncselekményi értékek nagyság-
rendekkel kisebbek. Vagyis, a kábítószer-bűnözés elsősorban fővárosi problémaként 
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jelentkezett az 1980-as évtizedben. Budapest mellett Pest és Veszprém megyékben 
találkozunk kiugró értékekkel. A Veszprém megyei adatok elsősorban az 1984-es és 
1985-ös esztendők kiugró értékeinek köszönhetők (1984: 18 db, 1985: 11 db), a többi 
év adatai kissé voltak csak országos átlag felettiek. Mindenképp elgondolkoztatóak 
az alacsony Somogy megyei értékek (1985: 2 eset). Alapvetően Somogy megye nem 
tartozna a fertőzött megyék közé, azonban a Balaton déli partjának települései évti-
zedek óta a főváros után a legfertőzöttebb megyévé teszik Somogyot (Patkós-Tóth, 
2012). Ebben az időszakban a kelet- és nyugat-német turisták fő találkozási helye 
a „magyar tenger” volt3, vagyis nagyszámú külföldi turista kereste fel Magyarorszá-
got. A nyugati típusú demokráciákban viszont jóval korábban kapcsolatba kerültek 
az emberek a kábítószerekkel, így feltételezhetjük, hogy a hazánkban nyaraló Nyu-
gat-német állampolgárok körében is jóval szélesebb körű volt a szerhasználat. A kon-
vertibilis német márka Magyarországra vonzása érdekében ezért arra gondolhatunk, 
hogy nem kívánták zaklatni a rendőrök a német turistákat (kábítószer után kutatva), 
mivel annak negatív gazdasági hatásai lettek volna (Mátyás, 2020).

1. táblázat: Az ismertté vált kábítószer-bűncselekmények száma  
(az elkövetés helye szerint) (1980-1989)

Az elkövetés 
helye

Visszaélés kábítószerrel

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 össz.

Főváros 4 60 34 59 77 57 58 58 54 41 502

Baranya - - - 1 1 - 7 4 - - 13

Bács- 
Kiskun

- - - 1 1 - 1 - 1 - 4

Békés - - - - - - - - - - -

B. A. Z. - 8 - - - - 3 1 - 1 13

Csongrád 3 1 - - 2 2 1 4 4 1 18

Fejér 1 2 4 7 1 4 - 2 1 2 24

Győr- 
Sopron

- 2 - - - 1 - - - - 3

Hajdú- 
Bihar

2 1 - - 2 - 1 1 1 - 8

3 Az 1945 után kettészakított Németország állampolgárai sokáig nem találkozhattak egymással. Az 
1970-es és 80-as években viszont a Balaton mellett az NSZK és az NDK állampolgárai rendszeresen 
tudtak egymással találkozni nyaranként.  
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Heves - - - - - - - - - - -

Komárom - 1 - - 1 - - 1 1 - 4

Nógrád - 1 4 - 1 - - - - - 6

Pest 2 3 1 1 8 3 3 3 8 2 34

Somogy - - - - - 2 - - - - 2

Szabolcs - 1 - - 1 1 2 - - 1 6

Szolnok 1 - - - - - 1 - 2 - 4

Tolna - 1 - 1 1 - - - - - 3

Vas - 1 - - - 1 2 1 - - 5

Veszprém - 3 - 1 18 11 3 3 2 3 44

Zala - - - 1 - 1 - 1 1 - 4

külföld - - - - - - - - - 7 7

Összesen 13 82 45 67 103 83 98 105 72 50 718

Forrás: Lévai 1991 

A II. számú táblázat alapján látható, hogy a kóros szenvedélykeltés4 vétség még ki-
sebb esetszámmal jelentkezik, mint a visszaélés kábítószerrel bűntett (1980-1989: 
208 db), vagyis a korabeli kábítószerprobléma nagyságrendekkel kevesebb embert 
érintett, mint napjainkban. Érdekes módon a vétség ismertté vált helyei eltérést mu-
tatnak a visszaélés kábítószer bűntettétől. A két bűncselekmény elkövetési helyei 
nem mutatnak azonosságot, amely mindenképp meglepő, azonban olyan kis eset-
számokat regisztrálhatunk csak az egyes években, hogy ezekből érdemi következ-
tetést felelőtlenség lenne levonni. Azt viszont megállapíthatjuk, hogy átlag feletti ér-
tékek jellemzik a fővárost, Borsod-Abaúj-Zemplén, Veszprém és Komárom megyét. 
Ugyancsak érdekes, hogy nem a főváros volt a legfertőzöttebb, hanem Veszprém és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye.

4 Az 1978. évi IV. törvény 283. §-a alapján a kóros szenvedélykeltés tényállása az alábbi: „Aki tizeny-
nyolcadik életévét be nem töltött személynek kábító hatású anyag vagy szer kóros élvezetéhez segít-
séget nyújt, vagy őt arra rábírni törekszik, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, 
javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.”
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2. táblázat: Az ismertté vált kábítószer-bűncselekmények száma 
(az elkövetés helye szerint) (1980-1989)

 
Az elköve-
tés helye

Kóros szenvedélykeltés

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 össz.

Főváros 1 - 1 8 1 3 1 4 1 1 21

Baranya - 4 - - - 1 1 - - - 6

Bács- 
Kiskun

- - - - - 2 - - - - 2

Békés - 1 2 - - - - - - - 3

B. A. Z. 3 21 11 3 2 - 1 2 1 - 44

Csongrád - - 2 4 - - - - - - 6

Fejér - 1 4 - - 2 - - - - 7

Győr- 
Sopron

2 2 - 1 - - - - - - 5

Hajdú- 
Bihar

3 - - - 1 2 3 - - - 9

Heves - - 1 1 - 1 1 - - - 4

Komárom 1 9 1 2 - 1 3 2 - - 19

Nógrád - - - - - - - - - - -

Pest - 1 - 1 - - 1 7 - - 10

Somogy - - - 2 - - - - - - 2

Szabolcs 1 1 2 1 1 1 1 - - - 8

Szolnok 2 1 3 - - - - - - - 6

Tolna - 1 - - - - - - - - 1

Vas - 2 - - - - - - - - 2

Veszprém 2 8 9 15 11 1 - - - - 46

Zala 1 - - - - - - - 6 - 7

Külföld - - - - - - - - - - -

Összesen 16 52 36 38 16 14 12 15 8 1 208

Forrás: Lévai 1991
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4. A rendszerváltozástól 2010-ig terjedő időszak 
(1989-2010)

A határok megnyitásával jelentősen megnőtt az országba beáramlott kábítószer 
mennyisége (Erdős, 2017). Ez részben abból adódott, hogy magyar állampolgárok 
külföldről csempésztek be különféle kábítószereket, másrészt pedig külföldi állam-
polgárok is nagyobb mennyiségben hoztak az országba illegális szereket (Csaba, 
2019). A határok légiesülésével egyre több magyar állampolgár is a pénzszerzésnek 
ezt a látszólag könnyű módját választotta, ami tovább növelte az országban lévő 
kábítószer mennyiségét (Nyitrai, 2018). E mellett egyre jelentősebbé vált a hazai elő-
állítású kábítószer is, amiben a hazánkban élő külföldieknek is szerepe volt (pl. a vi-
etnámi állampolgárok). Mindezek együttesen azt eredményezték, hogy még inkább 
diffúzzá vált a hazai kábítószer-fogyasztás. Gyakorlatilag a kétezres évektől kezdő-
den a legtöbb hazai szórakozóhelyen bárki számára elérhetőek voltak a kábítósze-
rek. Mint azt az 1. ábra is mutatja, az 1990-es évek végétől kezdve folyamatosan 
emelkedett az ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmény száma, amely 
2005-ben kulminált, ezt követően pedig valamelyest csökkent a deliktum száma. A 
2003-as év értéke töri meg a trendet, amikor jelentős csökkenést regisztrálhatunk. 
A Btk. módosításával ekkor vezették be az elterelés jogintézményét; a visszaélés 
kábítószerrel bűncselekménynél bizonyos esetekben, a törvény lehetőséget biztosí-
tott az elkövetők számára a büntetés elkerülésére. Ezzel a lehetőséggel – mint az a 
trendből is látható – igen sokan éltek is.

A rendszerváltozástól kezdve a hazai szervezett bűnözés is egyre nagyobb részt 
vállalt a kábítószer behozásában és terjesztésében, amely új kihívások elé állította a 
rendészeti szerveket is (Balassa-Bezsenyi, 2018).
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1. ábra: Az ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmény számának alakulása  
1999 és 2009 között (darab)

Forrás: A Nemzeti Drog Fókuszpont éves jelentései alapján (saját szerkesztés)

5. A 2010-től napjainkig terjedő időszak

A hazai és a nemzetközi kábítószer piacon a 2010-es esztendő jelentett fordulópon-
tot. Ez volt az az év, amikor nagyobb mennyiségben jelentek meg a dizájner drogok. 
2009-ben jelent meg hazánkban a mefedron, majd 2010-ben a szintetikus kanna-
binoidok, melyek rendkívül népszerűvé váltak a fogyasztók körében. 2013 harma-
dik negyedévének adatai szerint már a dizájner drogok részesedése meghaladta a 
„klasszikus” kábítószerekét is (Nagy, 2013). Számos olyan problémával találta magát 
szemben a rendőrség és a kábítószerekkel foglalkozó civil és állami szervezetek, 
amelyekre éveken keresztül nem sikerült megadni a sikeres választ – egyes problé-
mákra még sajnos napjainkban sem. A fentiek miatt a korábbitól eltérő, újfajta drog-
politika kidolgozása vált szükségessé (Sivadó, 2014). 

Az országba nagy mennyiségben beáramló újfajta drogok átstrukturálták a felhasz-
nálás területeit. Ennek következtében azt mondhatjuk, hogy településmérettől függet-
lenül hazánkban mindenhol megjelentek a kábítószerek és a drogok. A térbeli vizs-
gálatát a kérdésnek nagyban nehezíti az a tény, hogy az országba bekerülő dizájner 
drogok egy része nem minősül kábítószernek, mivel nincs rajta semmilyen tiltólistán, 
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ezért a használata és az azzal való kereskedés nem minősül bűncselekménynek, így 
az nem szerepel semmilyen nyilvántartásban, holott jelentős azon személyek száma, 
akik rendszeresen fogyasztanak tiltó listán nem szereplő dizájner drogokat. Különösen 
a hátrányos helyzetű településeken jelent problémát a dizájner drogok fogyasztása, 
ahol a mélyszegénységben élők nagy számban nyúlnak a szerhez, melyet olcsó ára 
miatt ők is meg tudnak fizetni (Miklósi, 2014, Tihanyi et al. 2020). Fokozza a problémát, 
hogy az internet segítségével gyakorlatilag bárki tud rendelni dizájner drogokat, ami 
jelentős kihívás elé állította a rendészeti szerveket (lásd bővebben: Kiss 2020, 2021).

Amennyiben a kábítószer-bűnözés jelenlegi térbeli megoszlását kívánjuk vizsgálni, 
úgy a Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) egyes tényállásaihoz kapcsolódó 
esetszámokat kell elemezni. A Btk. esetünkben releváns tényállásai a következők: 
kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer 
készítésének elősegítése, kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyag-
gal visszaélés.

Az alábbiakban vizsgáljuk meg a fenti tényállásokhoz köthető esetszámokat, me-
lyek napjaink kábítószer-bűnözésének főbb területi eloszlását mutatják meg.

5.1. A kábítószer-bűnözés hazai területi jellemzői5 

Mielőtt az egyes bűncselekmények területi eloszlását megvizsgálnák, mindenképp 
szükséges a kábítószer-bűnözés összesített, országos adatainak a megismerése és 
a megyei szint elemzése. Ez mutatja meg ugyanis azt, hogy az egyes megyékben 
milyen mértékű problémaként jelentkezik a kábítószer-bűnözés. Azt azonban feltét-
lenül meg kell említeni, hogy a megyei szintű elemzés sok esetben félrevezető lehet, 
mivel a megyei területi egységek igen heterogén képet mutathatnak, mert jelentős 
területi különbségek figyelhetők meg közöttük (lásd: Somogy megye). A megyei ér-
tékek egymással történő összevetése rendkívül fontos és hasznos, azonban számos 
trend csak az alacsonyabb szintek elemzése során fog megmutatkozni.6

5 A fejezet a szerző A kábítószer-bűnözés elleni küzdelem mint stratégiai kihívás a magyar bűnüldö-
zésben című kiadvány alapján, az adatok frissítésével készítette el. 
6 Ezt azonban számos esetben hátráltatja az a tény, hogy a legtöbb kriminálstatisztikai adat csak 
megyei szinten érhető el. 
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3. táblázat: Az ismertté vált kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 
számtani átlaga 2016 és 2020 között (darab)

1. Budapest: 1962 6. Borsod-Aba-
új-Zemplén: 207

11. Veszprém: 136 16. Békés: 114

Zala: 114

2. Pest: 376 7. Csongrád-Csanád: 
197

12. Bács-Kiskun: 134 17. Tolna: 106

3. Győr-Moson- 
Sopron: 311

8. Baranya: 183 13. Jász-Nagykun- 
Szolnok: 125

18. Nógrád: 90

4. Komárom- 
Esztergom: 228

9. Szabolcs-Szat-
már-Bereg: 154

14. Somogy: 121 19. Heves: 88

5. Fejér: 223 10. Hajdú-Bihar: 148 15. Vas: 117 20.

Forrás: Bűnügyi Statisztikai Rendszer

Az abszolút értékek alapján a főváros érintettsége megkérdőjelezhetetlen, közel ötször 
annyi kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt követtek el Budapesten, mint a legfer-
tőzöttebb megyében (Pest megye). Az érintett megyék közé tartozik Győr-Moson-Sop-
ron, Komárom-Esztergom, Fejér és Borsod-Abaúj-Zemplén megye. A legkevesebb ká-
bítószerrel kapcsolatos bűncselekmény pedig Vas, Békés, Zala, Tolna, Nógrád és Heves 
megyékben vált ismertté a 2016-2020 közötti időintervallumban (3. táblázat).

Az érdemi összevethetőség érdekében, az abszolút mutatókból szükséges lakosság-
szám arányos gyakorisági mutatók számolása is, ez teszi ugyanis azt lehetővé, hogy ér-
demben össze lehessen hasonlítani az egyes területi egységeket. A 100 000 főre számí-
tott mutatók alapján más a megyék közötti sorrend, mint az abszolút értékek alapján. Az 
alábbiakban vizsgáljuk meg a megyék gyakorisági mutató alapján számított sorrendjét.

A 2016 és 2020 közötti értékek alapján főváros, Komárom-Esztergom és Győr-Mo-
son-Sopron megye tekinthető a leginkább fertőzöttnek, ahol másfél-kétszeres a 
kábítószerrel elkövetett bűncselekmények aránya, mint az országos átlag (45,75). 
Az országos átlagot meghaladó továbbá a bűnözési fertőzöttség Fejér, Baranya, 
Csongrád-Csanád, Tolna, Nógrád és Vas megyében. Az országos átlag körüli érté-
kekkel rendelkezik Vas, Zala, Veszprém és Somogy megye, míg átlag alatti értékek-
kel a maradék megyék (4. táblázat).
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4. táblázat: A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 100 000 főre eső megyei értékei (2016-
2020) (országos átlag: 45,75)

1. Budapest: 112 6. Csongrád- 
Csanád: 49

Tolna: 49 

11. Jász-Nagykun- 
Szolnok: 34

Békés: 34

16. Bács-Kiskun: 27

2. Komárom-Esz-
tergom: 76

7. Nógrád: 48 12. Borsod-Abaúj- 
Zemplén: 32

3. Győr- 
Moson-Sopron: 
67

8. Vas: 46 13. Heves: 30

4. Fejér: 53 9. Zala: 42 14. Pest: 29

5. Baranya: 51 10. Veszprém: 40

Somogy: 40

15. Szabolcs-Szatmár- 
Bereg: 28

Hajdú-Bihar: 28

Forrás: Bűnügyi Statisztikai Rendszer

A főváros esetében a nagyvárosi közeg, mint anonim tér, különösen kedvez szá-
mos bűncselekménytípus elkövetésének. A nagyvárosi bűnözéshez a „feltételek” a 
legszignifikánsabban a fővárosban teremtődtek meg, és természetesen nem csak 
a kábítószerrel kapcsolatos deliktumok, hanem más bűncselekmények esetén is 
megfigyelhető az országos átlag feletti bűnözési gyakoriság. Az viszont mindenképp 
figyelemreméltó, hogy egyes megyék esetében közel háromszoros gyakorisági kü-
lönbségek is megfigyelhetők, annak ellenére, hogy mára a kábítószer probléma közel 
sem városi jelenség, gyakorlatilag minden településtípuson (nagyvárostól a falvakig 
bezárólag) jelen van. Sőt, egyes halmozottan hátrányos helyzetű kistelepüléseken 
még nagyobb probléma a dizájner drog, mint a nagyobb településeken.

A lakosságszám arányosan számított bűncselekményi értékek a megyei rang-
sorban azonban nem tükrözi azt a tényt, hogy a kábítószer-használat a gyengébb 
szocioökonómai mutatókkal rendelkező megyékben nagyobb problémaként jelent-
keznének (lásd: Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyék értékei). A fenti megyék az országos átlagnak megfelelő, vagy 
attól sokkal jobb fajlagos mutatókkal rendelkeznek a kábítószerrel kapcsolatos bűn-
cselekmények vonatkozásában.

A kábítószer-prekurzorral visszaélés az új Büntető Törvénykönyv hatályba lé-
pésével létrehozott tényállás. 2016 és 2020 között országosan mindössze 6 db  
bűncselekmény vált ismertté (2013 és 2017 között 13 db). Az alacsony esetszám  
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miatt a térbeli törvényszerűségekre és a mintázatra vonatkozó kriminálgeográfiai 
törvényszerűségek nem tehetők. Hasonlóakat mondhatunk a kábítószer készítésé-
nek elősegítése bűncselekmény esetében is. A vizsgált 5 év alatt mindössze 33 ilyen 
jellegű bűncselekmény vált ismertté (2013-2017 között 18 db).

Nem szerencsés rangsorolni az egyes bűncselekményeket, azonban a kábítószer 
kereskedelem bűntette az egyik legfontosabb deliktum a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmények között. A bűnüldöző hatóságok elsődleges szempontja ugyanis 
a minél több terjesztő kiiktatása a rendszerből, ezáltal ugyanis jelentős mértékű kí-
nálatcsökkentés érhető el. Vagyis, ha kevesebb kábítószer kereskedő van a piacon, 
akkor kevesebb lesz a megvásárolható kábítószer mennyisége, így pedig arányosan 
csökken a fogyasztók száma is. A fentiek miatt a kábítószer-kereskedelem bűntett 
esetében térképen is ábrázolva lett a deliktum megyei bontású térbelisége abszolút 
és gyakorisági mutatók alapján.

Ezzel kapcsolatban azonban érdemes megemlíteni, hogy egyes kutatók közgazda-
sági modellek alapján azt állapították meg, hogy a kínálatcsökkentés nem feltétlenül 
okoz kábítószer-mennyiség csökkenést, ugyanis a tartós hiány felveri a fogyasztói 
árakat, ami növeli az árrést, és nagyobb motivációt gyakorol a bűnszervezetekre. 
Néhány bűnszervezet kiesése és a kínálati piac csökkenése pedig együttesen azt 
eredményezik, hogy új szervezetek jönnek létre vagy a meglévők szervezetek veszik 
át a helyüket (lásd bővebben: Caulkins-Reuter, 1998).

A fenti közgazdasági modell kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a kábítószer 
piacra tekinthetünk úgy, mint egy bonyolult folyamatra, ahol anyagáramlás folyik, 
mivel van kiskereskedelemi és nagykereskedelmi része, beszállítás stb. Hazai kuta-
tók az illegális műkincskereskedelem kapcsán vizsgálták ezt a folyamatot, azonban 
mindenképp tekinthetünk analóg módon a műkincs- és a kábítószer kereskedelem 
területére, mivel sok esetben hasonló módon működik (Hudák-Csaba 2020). Ameny-
nyiben pedig a kábítószer-kereskedelemre mint nemzetközi folyamatra tekintünk, 
úgy nélkülözhetetlen az országok közötti együttműködés, a rendőri intézkedések és 
stratégiák jelenleginél magasabb szintű összehangolása (Kobets – Krasnova, 2017, 
2018, 2019).
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2. ábra: A kábítószer-kereskedelem bűntett esetszámainak alakulása megyei bontásban (2020)

Forrás: a https://prestat.lechnerkozpont.hu alapján saját szerkesztés

Az éves szinten regisztrált bűncselekmények száma meglehetősen hektikus (2018: 
260; 2019: 538), amelyet a nyomozói aktivitáson kívül is számos tényező befolyá-
sol. A főváros és Pest megye mellett Borsod-Abaúj-Zemplén és Győr-Moson-Sopron 
megye értékei emelkednek ki. Budapest és Pest megye központi fekvése és sze-
repköre miatt sajnos a legtöbb deliktum esetében az országos átlag feletti értéke-
ket mutat, BAZ megye ugyancsak számos bűncselekmény esetében az országos 
átlag feletti értékekkel rendelkezik, bár a nagy lélekszámú megyék közé sorolható, 
ami az abszolút értékeket nyilvánvalóan megnöveli. Mindenképp említésre méltó vi-
szont Győr-Moson-Sopron megye átlagon felüli érintettsége. A megye fertőzöttsé-
ge részint földrajzi fekvéséből adódik, ugyanis jelentős mennyiségű a Szlovákiából 
Győr-Moson-Sopron megyén keresztül az országba áramló kábítószer mennyisége, 
amely a statisztikai adatokban is markánsan megmutatkozik. A legkisebb esetszá-
mok Vas, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyéket jellemzik (2. ábra).

A gyakorisági mutatók már más területi mintázatot mutatnak. A lakosságszám ará-
nyos fertőzöttség alapján ugyancsak a fővárosban regisztrálták a legtöbb bűncse-
lekményt, viszont a megyék között Nógrád, Vas és Veszprém voltak a leginkább 
fertőzöttek, a legkevésbé pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Somogy és 
Zala megyék. Utóbbi két megye értékei mindenképp érdekesek, hiszen mindkettő 
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érintkezik a Balatonnal, így a turizmussal összefüggésben mindkét megyében magas 
értéket feltételezhetnénk. Ennek ellenére a fiatal turisták által jóval preferáltabb déli 
part értékei a legalacsonyabbak közé tartoznak lakosságszám arányosan, míg az 
északi part értékei az ország legmagasabb értékei közé sorolhatók.           

3. ábra: A kábítószer-kereskedelem bűntett esetszámainak alakulása megyei bontásban 

100 000 főre számítva (2019)

Forrás: a https://prestat.lechnerkozpont.hu alapján saját szerkesztés

A kábítószer birtoklása a legnagyobb esetszámú kábítószerrel kapcsolatos deliktum, 
éves szinten közel öt-hatezer bűncselekmény válik ismertté. Érezhetően emelkedett 
a deliktum éves esetszáma, a 2013-2017 közötti időszakban mindössze négyezer 
bűncselekmény vált csak országosan ismertté. A kábítószer birtoklása szoros kor-
relációt mutat a kábítószer kereskedelem bűntettel, így e tekintetben is a fővároson 
kívül Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyék a leginkább 
érintettek.

A kóros szenvedélykeltés bűncselekmény, ha nem is markánsan, de mutatja a fi-
atalkorú személyek kábítószer-fogyasztásának problémáját. A deliktum nem nagy 
esetszámmal fordul még elő, bár feltételezhetjük, hogy a látencia igen nagy lehet, 
és csak töredéke jut a hatóság tudomására a bűncselekménynek (ahogy más ká-
bítószerrel kapcsolatos bűncselekmény esetében is). A halmozottan hátrányos  
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helyzetű településeken egyre komolyabb problémát okoz a droghasználat, amit már 
a kóros szenvedélykeltés esetszámai is érzékeltetnek. Ha megnézzük a bűncselek-
mény megyei értékeit, akkor világosan látszik, hogy az ország két, szociálisan nehéz 
helyzetben lévő megyéje mutatja a legmagasabb értékeket (Borsod-Abaúj-Zemp-
lén, Jász-Nagykun-Szolnok) (A 2013-2017 közötti időszakban ugyancsak két, több 
szempont alapján is hátrányos helyzetű megye mutatta a legnagyobb fertőzöttsé-
get: Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg). Öt év átlagában rendkívül 
alacsony értéket mutat (nulla esetszám mind az öt évben) a főváros, Baranya, Fejér, 
Hajdú-Bihar és Komárom-Esztergom megye.

Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselekmény esetében ugyancsak iga-
zolódni látszik az a korábbiakban említett tény, hogy az új típusú drogok könnyű 
beszerezhetőségük és alacsony áruk miatt igen nagy számban kerülnek a hátrányos 
helyzetű emberekhez. Az egyes megyék ismertté vált esetszámai világosan megmu-
tatják, hogy a legtöbb esetben a gazdaságilag és társadalmilag hátrányos helyzetű-
nek tekinthető megyékben találkozhatunk kiugró értékekkel. A legmagasabb értékek 
a fővárost és Pest megyét jellemzik7, az ezeket követő megyék területén viszont 
többségében az országos fejlettségi átlag alatti járásokkal találkozhatunk (Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szol-
nok, Nógrád. Mindenképp elgondolkodtató, hogy a fővárosban alig volt több új pszi-
choaktív anyaggal visszaélés, mint a jóval kisebb népességű Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében (76↔69), de csekély különbség volt Pest és Nógrád megye között is 
(34↔22), amely mindenképp érzékelteti, hogy a mélyszegénység és a pszichoaktív 
anyagok használata között erős korreláció figyelhető meg (5. táblázat).         

7 A 2013-2017 közötti időintervallumban még Borsod-Abaúj-Zemplén megye értékei voltak a maga-
sabbak (lásd: A kábítószer-bűnözés elleni küzdelem mint stratégiai kihívás a magyar bűnüldözésben 
című könyv vonatkozó fejezeteit)
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8 A kóros szenvedélykeltés és a kábítószer készítésének elősegítése bűncselekmények esetében 
a kis esetszámok miatt a kapott értékek nem lettek kerekítve.  

5. táblázat: Az egyes kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények számtani átlaga  
2016 és 2020 között (darab)

kábítószer  
kereskede-

lem

kábítószer 
birtoklása

új pszichoaktív 
anyaggal visz-

szaélés

kóros  
szenvedély-

keltés8

kábítószer  
készítésének 
elősegítése

Budapest 155 2119 76 0 3,8

Baranya 17 190 12 0 0,6

Bács-Kiskun 15 126 18 1,2 0,2

Békés 10 114 12 0,6 0,2

Borsod- 
Abaúj-Zemplén

38 133 69 7,6 0

Csongrád 21 199 14 1,2 0,2

Fejér 20 235 13 0 0

Győr- 
Moson-Sopron

24 346 3 0,4 0

Hajdú-Bihar 20 131 27 0 0,2

Heves 7 81 17 0,6 0,2

Komárom- 
Esztergom

19 248 6 0 0,2

Nógrád 12 74 22 0,4 0

Pest 39 376 34 2,2 0,2

Somogy 13 125 7 0,4 0

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg

17 131 33 2,2 0

Jász-Nagy-
kun-Szolnok

9 113 26 2,4 0

Tolna 9 106 11 1,5 0,4

Vas 15 104 19 1,2 0,4

Veszprém 18 137 6 1,8 0

Zala 7 127 2 0,4 0

Forrás: Bűnügyi Statisztikai Rendszer

Amennyiben az összbűnözés és a kábítószer-bűnözés közötti kapcsolatot kívánjuk fel-
térképezni, akkor megállapíthatjuk, hogy jelentős eltérés figyelhető meg. Bizonyos ese-
tekben természetesen megfigyelhető egyezőség – például a főváros és Pest megye ese-
tében, ahol az összebűnözés és a kábítószer-bűnözés bizonyos szegmensei egyaránt 
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jóval országos átlag felettiek –, a legtöbb megye esetében azonban más sorrend figyel-
hető meg, ami mindenképp jelzi az egyes bűncselekménytípusok területi különbségeit. 
Említésre méltó Somogy megye, amely az összbűnözést tekintve évtizedek óta a főváros 
után a legfertőzöttebb területi egység hazánkban. Ennek ellenére a kábítószer-bűnözés 
által kevésbé érintett, mint az feltételezhető lenne. Ehhez azonban feltétlenül kívánkozik 
két megjegyzés. A megyei szintű analíziseknél sok esetben elfedődnek a megyén belüli 
területi differenciák. Somogy megye erre eklatáns példa, ahol gyakorlatilag csak a Bala-
ton déli partjának települései fertőzöttek, ami a megye országos átlagon felüli fertőzött-
ségét is eredményezi. Ami pedig Somogy megye kábítószer-bűnözéssel kapcsolatos 
fertőzöttségét illeti, feltételezhetjük a Balatonnál nyaraló fiatal korosztályokhoz tartozó 
turisták esetében a kábítószer-fogyasztást, terjesztést stb., azonban esetükben kisebb 
a rendőri aktivitás, mivel előzetes információkkal a rendőrség nem rendelkezik velük 
kapcsolatban. Itt mindenképpen meg kell említeni a turizmus és a biztonság és bűnözés 
összefüggését, azonban jelen tanulmány e témával most részletesen nem foglalkozik 
(Bujdosó-Remenyik, 2008, Ernszt et al. 2018, Péter et al. 2018). Rövid itt tartózkodásuk 
ideje alatt, pedig ha egy turista nem követ el valamilyen jogsértést, akkor nem indul vele 
szemben rendőri eljárás, vagyis nem derül fény a kábítószer-fogyasztás tényére.            

Záró gondolatok

A tanulmány az 1960-as évektől kezdve mutatta be a hazai kábítószer-bűnözés főbb 
területi sajátosságait. Megállapította, hogy a rendszerváltozást megelőző időszakban 
a mai értékekhez képest csekély esetszámok voltak csak regisztrálhatók, amelyek sok 
esetben nem alkalmasak arra, hogy megrajzolhassuk a korabeli Magyarország drog-
használati térképét. A csekély esetszámok részben a fogyasztás csekélyebb mértéké-
ben, másrészt pedig a rendőri aktivitásban, illetve a statisztikai adatszolgáltatás maitól 
eltérő voltában keresendő.

A rendszerváltozástól kezdődően jelentősen megnövekedett a szerhasználók száma, 
ezzel összefüggésben pedig a regisztrált esetek száma is, azonban továbbra is prob-
lémákaént jelentkezik – amely torzítja a valós térbeli struktúra megismerését –, hogy az 
egyes megyékben eltérő a rendőri aktivitás, illetve a dizájner drogok megjelenésével 
(2010-től) számos olyan drog jelent meg az országban, melyek nem minősülnek kábító-
szernek, így azok használata illetve az azokkal történő bárminemű elkövetési magatar-
tás, nem jelentkezik a bűnügyi statisztikában.



92

Tanulmány

A tanulmány megállapította továbbá, hogy bűnügyi értelemben nem állapítható meg 
egyértelmű összefüggés a szocioökonómiai jellemzők és a kábítószerhasználat között. 
Az viszont feltételezhető, hogy a dizájnerdrogok jelentősen torzítják az ENyÜBS adatait.
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