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A Balaton térség imázsa 
a helyi lakosság szemszögéből 

– a fiatal népesség véleménye 

ABSZTRAKT
A tanulmány tárgyát a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség (továbbiakban Balaton térség) 
helyi lakosság részéről észlelt imázsának vizsgálata képezi. A fenntartható turizmusfejlesztés és 
–menedzsment téma kapcsán egyre fontosabbá válik a települések, fogadóterületek helyi lakosság 
bevonása a vonzó, turisták által megfogható imázs kialakításába és fejlesztésébe. Jelen kutatás célja 
a Balaton térség imázsának feltérképezése, elsősorban a helyi lakosság, azon belül pedig a fiatal 
népesség (a válaszadók 52%-a 35 évnél fiatalabb volt) körében. Kutatási kérdéseink a következők: a 
Balaton térséghez kötődő emberek tipikusan (i) e régió mely településeit tartják a legvonzóbbnak, (ii) 
mire gondolnak először a település, illetve a Balaton nevének hallatán, (iii) mire büszkék leginkább a 
településen, illetve a Balaton térségben? 

A vizsgálat primer kérdőíves felmérésen alapul, amely felmérés 2018-ban készült, és 844 fős 
értékelhető mintát eredményezett. Az eredmények alapján – a kutatási kérdésre válaszolva – az 
alábbi megállapítások tehetők: a Balaton térséghez kötődő emberek tipikusan (i) Balatonfüredet, majd 
Tihanyt és Siófokot tartják a legvonzóbb településeknek, (ii) a településről a település adottságaira 
gondolnak először leggyakrabban, a Balatonról a nyárral kapcsolatos élményeikre, (iii) a településsel 
kapcsolatban a település adottságaira büszkék a legtöbben, a Balaton térségben pedig a természeti 
adottságokra. 

ABSTRACT
The subject of the study is the region of Balaton Lake, because the development of the image of 
settlements and receptive areas and the involvement of the local population is becoming more and 
more important in the field of sustainable tourism development and tourism management. The 
purpose of this research is to map the image of the Balaton region, especially among the local young 
population (52% of the respondents are less than 35 years old) and the owners of second homes and 



2019/IV

2

holiday homes. Our research questions are the follows: considering typically local residents of the 
Balaton region (i) which settlements of this region are the most attractive, (ii) what they think first 
about the name of the settlement and Lake Balaton, (iii) what are they most proud of in the settlement 
and in the Balaton? The study is based on a primary questionnaire survey, which was conducted in 
2018 and resulted a sample of 844 people. Based on the results – in response to the research question 
– the following findings can be made: considering typically local residents of the Balaton region 
(i) Balatonfüred, then Tihany and Siófok are the most attractive settlements, (ii) the name of the 
settlement reminds them of the characteristics of the settlement, and the name of the Balaton reminds 
them of their summer experiences, (iii) they are most proud of characteristics of the settlement and 
the natural recourses of Balaton region.

Kulcsszavak: Balaton térség, imázs, kérdőíves felmérés, helyi lakosság, második otthonnal rendelkezők
Keywords: Balaton region, image, questionnaire survey, local residents, second-home owners

BEVEZETÉS: A KUTATÁS TÁRGYA, CÉLJA
Az elmúlt években egyre inkább előtérbe került az életminőség, mivel az urbanizációs folyamatok 
sokak szemében felértékelték a természet közelibb, nyugodtabb (ún. slow/lassú mozgalmak) élet 
lehetőségét. A Balaton és környéke az egyik kedvelt desztináció egy ilyen életforma kialakításának. 
Itt is megfigyelhető mind a helyi lakosság elöregedése és a fiatalok elvándorlása, mind az a tendencia 
is, hogy a nagyvárosi életből „kiszakadni” vágyók itt képzelik el jövőjüket, illetve a már üdülővel 
rendelkezők lesznek a régió állandó lakosaivá. A betelepülők jellemzően magasabb végzettséggel és 
jobb jövedelmi körülményekkel rendelkeznek. A régió társadalmi megújulása szempontjából alap-
vető, hogy ezek a társadalmi csoportok egymást erősítve, egymással harmóniában éljenek. 

A tanulmány tárgyát a 2016 decemberi kormányrendeletben (GOV 2016) definiált Balaton kiemelt 
turisztikai fejlesztési térség településein élő lakosságnak e régió imázsáról való véleménye képezi. 
Az említett kormányrendeletben meghatározott térséget a továbbiakban Balaton térségként említ-
jük. A tanulmány fókuszának lehatárolását támasztja alá az a tény, miszerint a turisztikai térségek 
(desztinációk) fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény a turisztikai fejleszté-
sek fókuszát áthelyezi az egyedi attrakciókról a turisztikai térségekre, ezzel bevezetve az egységes 
desztinációs logikát a turisztikai fejlesztések megtervezése, támogatása, végrehajtása és értékelése 
során. A magyar állam a törvénybe foglalt desztinációfejlesztési feladatokat a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. útján látja el. Az 1. ábra bemutatja Magyarország kiemelt turisztikai fejlesztési térsé-
geit, melyek között szerepel a Balaton térség is. 
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 1. ábra: Magyarország kiemelt turisztikai fejlesztési térségei. 
Forrás: MártOnné Máthé K., 2017.

Figure 1. Map of the Hungarian Tourism Destinations at Regional Level. 
Source: MártOnné Máthé K., 2017.

A Balaton térségbe sorolt 174 település igencsak változatos, akár a területüket, akár a lakos-
ságuk számát, akár a Balatontól való távolságukat tekintjük. További fontos tény, hogy a Balaton 
Kiemelt Turisztikai Fejlesztési Térség létrejöttével párhuzamosan nem szűnt meg a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet kategória. A 2. ábra szemlélteti a Balaton térségbe tartozó települések listáját, amelybe 
olyan, a Balatontól viszonylag távol elhelyezkedő települések is beletartoznak, mint Veszprém, 
Eplény, Sümeg, Kehidakustány, Zalakaros, Marcali, Somogyvár, azonban a szomszédos, Krisna-
völgynek otthont adó Somogyvámos már nem. A kutatás tárgyát képező térség 174 települése 3 régió 
(Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúl) 3 megyéjének (Veszprém, Somogy, Zala) 13 járásából származik, 
és köztük mindössze csak 42 rendelkezik Balaton-parttal. A vizsgált Balaton térség nem azonos 
a Balaton kiemelt üdülőkörzet 179 településével, azt egy másik törvény szabályozza (GOV 2000). 
A leglényegesebb különbség, hogy Veszprém a Balaton térség része, de nem tartozik az üdülőkörzet-
hez.
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2. ábra: A vizsgált Balaton térség településeinek eltérése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzettől.  
Forrás: Saját szerkesztés a vonatkozó két jogszabály (GOV 2000, 2016) alapján.

Figure 2. The Settlement-Focused Difference Between the Lake Balaton Region and Lake Balaton Resort Area. 
Source: Own editing based on the relevant two laws (GOV 2000, 2016).

A kutatás célja a Balaton térség imázsának feltérképezése a helyi lakosság, azon belül pedig a fiatal 
népesség körében (a válaszadók között a 35 év alattiak dominálnak). A primer kutatás arra keresi a 
választ, hogy a Balaton régióhoz kötődő emberek tipikusan: 
• e régió mely településeit tartják a legvonzóbbnak? 
• mire gondolnak először a (lakóhely, második otthon) település nevének hallatán?
• mire gondolnak először a Balaton nevének hallatán?
• mire büszkék leginkább a településen (lakóhely, második otthon)?
• mire büszkék leginkább a Balaton térségben?

AZ IMÁZS ÉS MÉRÉSÉNEK SZAKIRODALMA
Az imázs a bennünk kialakult szubjektív kép, (elő)ítélet egy személlyel, dologgal stb. kapcsolatban, 
amelyet befolyásolhatnak külső tényezők is (KOVács Z. 2001). A desztináció imázs az emberek hellyel 
kapcsolatos meggyőződéseinek és benyomásainak összessége (KOtler, P. et al. 1993). Ezen a helyek 
valós megjelenése és a róluk alkotott imázs közti különbség a részlegességből, leegyszerűsítésből, 
torzításból adódik (WalMsley, D. J. – yOunG, M. 1988), tehát magában foglalja a helyhez társított 
benyomásokat ismereteket, érzelmeket, értékeket és hiteket (JenKins, O. h. 1999).

A desztináció imázsról eddig megjelent kutatások három fő témába sorolhatók (GallarZa, M. G. 
et al. 2002). Egyrészt léteznek a koncepcionális jellegű tanulmányok, másrészt a desztináció imázst 
(és annak változásait) mérő, vagy kialakulását vizsgáló, vagy menedzsmentjét elemző tanulmányok, 
harmadrészt pedig azok a kutatások, amelyek azt vizsgálják, hogy az imázs kialakulásában milyen 
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aktív és passzív szerepe van a helyi lakosságnak. Az említett szerzők szerint a turisztikai desztináció 
imázsnak négy fő tulajdonsága van: 
• a komplexitás, mivel a desztináció imázsra nincs egységes definíció, a számos fogalmi meghatáro-

zásban annyi közös, hogy az imázs bizonyos tényezők összhatása.
• az összetettség, tehát a desztináció imázs vizsgálatához szükséges megközelítés multidiszcipliná-

ris jellege, hiszen az imázst meghatározó tényezők többféle szempontból is vizsgálhatók, valamint 
ezeket lehet külön-külön elemezni, illetve a köztük lévő kapcsolatok szerint vizsgálni. 

• a relativitás, mivel a desztináció megítélése szubjektív, egyénileg változó és viszonylagos. Erre 
a megítélésre sok tényező van hatással, mint például az egyén korábbi tapasztalatai, személyes 
attitűdje, előzetesen szerzett információi, neme, koras stb.

• a dinamikusság, mivel a desztináció imázsára folyamatosan hatással vannak trendek, divatok, 
politikai és gazdasági változások.

A desztináció imázs kutatására számos módszert alkalmaznak, így találkozhatunk többek között 
kérdőíves megkérdezéssel (például Kiss e. – Baranyai Hegedűsné n. 2015), mélyinterjúkkal és 
tartalomelemzéssel (például crOMPtOn, J. l. 1979) is. A kutatások során fontos meghatározni 
a vizsgálandó tényezőket, azaz azokat, amelyek befolyásolhatják a desztinációról kialakult képet.  
Ezek között vannak könnyen megfogható, objektív, valamint szubjektív, gyorsan változó jellemzők is. 
Az imázst meghatározó tényezők (Beerli, a. – Martín, J. D. 2004): természeti erőforrások (pl.: éghaj-
lat, flóra és fauna), természeti környezet (pl.: levegő tisztasága, táj szépsége),  általános infrastruktúra 
(pl.: közoktatás, egészségügyi intézmények), turisztikai szuprastruktúra (pl.: szálláshelyek, vendég-
látó egységek), turisztikai szabadidős és rekreációs lehetőségek (pl.: sport, szórakozás, témaparkok), 
társadalmi környezet (pl.: életminőség, nyelvismeret), politikai és gazdasági tényezők (pl.: árak, 
politikai és gazdasági helyzet), kultúra, történelem, művészet (pl.: hagyományok, vallás, múzeumok), 
a hely atmoszférája (pl. a hely hangulata, a közérzet, amelyet bennünk kelt).

Az imázs vizsgálata a település- és desztináció (turizmus)marketing döntéshozói számára is lényeges, 
hiszen az eredmények alapján lehet pontosítani a desztináció- és termékfejlesztés, valamint a szeg-
mentált marketingkommunikáció irányát, tartalmát. A településmarketing (ASHWORTH, G.J. 1990) 
a marketingtudományból fejlődött ki; annak egy speciális szakterülete, s annak a rendszerébe illesz-
kedik (TÓZSA I. 2014). Szakmai körökben alapvetően egyetértés mutatkozik abban a tekintetben, 
hogy a településmarketing része a turizmusmarketing, s a települést „fogyasztó” lakosság szerepe 
pedig meghatározó a turistaként, kirándulóként érkezők fogadásában, a turisztikai szolgáltatások 
használatában és ajánlásában, a megfelelő kialakításában, a vendégszerető légkör megteremtésében. 
A településmarketing központi eleme/terméke maga a terület, a hely, azaz mindazok a település által 
kínált adottságok, értékek, lehetőségek, élmények és szolgáltatások, melyek a fogyasztó (helyi lakosság, 
az ingázók, a helyi szolgáltatók és a desztinációba érkező turisták, kirándulók) számára bizonyos igé-
nyek, szükségletek (lakóhely, élettér, iskola, munkahely, pihenés, feltöltődés) kielégítését teszik lehetővé.  
A hatékony desztinációmarketing feladata egy olyan üzenet eljuttatása – a desztinációmenedzsment 
szervezeteken, szolgáltatókon vagy a helyi lakosságon keresztül – mely alapján az előzetesen kialakult 
imázs és a tapasztalás utáni imázs közötti szakadék, ellentét kicsi (LŐRINCZ K. 2017).
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Desztináció imázs témában megjelent korábbi kutatások közül az egyik legnagyobb felmérést 
a Magyar Turizmus Zrt. kezdte a 2000-es évek elején. Magyarország imázsát vizsgálták a főbb 
küldőországokban: például 2003-ban Nagy-Britanniában1, 2004-ben Németországban2 és Auszt-
riában (KPMG 2005), 2012-ben Szlovákiában3. Primer vizsgálataik között szerepeltek kérdőíves 
megkérdezések, mélyinterjúk és fókuszcsoportos vizsgálatok is. Hazánkon belül térségek, városok 
imázsának feltérképezése is megkezdődött. Spiegler Patrícia (2011) például 2008 és 2010 között a 
Dél-Dunántúl imázsát vizsgálta, a kőszegi KRAFT4-központ pedig 2017-ben Veszprémét mérte fel 
a helyi lakosság körében (Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, KRAFT-Központ, 2017). Kutatták 
Budapest imázsát (halassy e. 2010) és a Balaton régióét (halassy e. 2013) is. Utóbbi esetében a 
Balatont, mint turisztikai desztináció pozícióját vizsgálták, és eredményeik szerint az embereknek 
a belföldi nyaralásról elsődlegesen a Balaton jut eszébe, és csak ezt követik olyan fogalmak, mint a 
kikapcsolódás, pihenés és nyugalom.

Egy régió sikerességét az méri, ha nemcsak az ott lakók, illetve a másodlagos otthonnal rendel-
kezők, hanem az ott dolgozók, valamint az oda látogatók számára is megfelelő minőséget (élményt) 
biztosít (PisKóti I. 2012). 

ADATOK, MÓDSZEREK
A kutatás primer kérdőíves felmérés eredményeire épül, amely kérdőívek papír alapon, illetve online 
kerültek kitöltésre 2018 s márciusa és augusztusa között. Az értékelhető válaszok száma 844, az 
alábbi négy kategóriában: a kérdőívet kitöltő a Balaton régió valamely településén
• helyi lakos, életvitelszerűen él a településen (545 fő)

• és/vagy itt dolgozik vagy tanul: 411 fő
• de máshol dolgozik vagy tanul: 134 fő

• dolgozik vagy tanul, de máshol él: 122 fő
• másodlagos otthonnal vagy nyaralóval rendelkezik: 177 fő.

A kutatás módszereként első lépésben, a válaszolók jellemzőinek megismerése érdekében bemutatunk 
róluk néhány leíró statisztikát:
• a válaszadók területi elhelyezkedését települési szinten a Balaton régión belül 
• a válaszadók demográfiai adatairól:

• Életkor (év)
• Hány személyből áll az Önök háztartása, Önt is beleértve? (fő)
• Végzettség (kevesebb, mint 8 általános; alapfokú; középfokú; főiskola vagy egyetem)

1 Lásd: Taylor Nelson Sofres Gazdasági és Társadalmi Marketing Tanácsadó Kft.: Magyarország ismertsége, imázsa 
és piaci potenciálja Nagy-Britanniában, a britek utazási szokásai. Készült a Magyar Turizmus Rt. megbízásából. 
Elérhető: https://docplayer.hu/17231902-Magyarorszag-ismertsege-imazsa-es-piaci-potencialja-nagy-britanniaban-a-
britek-utazasi-szokasai.html Letöltve: 2018. 09. 05.

2 Lásd: Kiss Kornélia: A hónap küldő országa 2005. november Németország. http://neta.itthon.hu/szakmai-oldalak/
kuldopiacaink/nemet-vegleges-pdf 2018. 11. 08.

3 Mester Tünde: Magyarország mint turisztikai desztináció imázsa és piaci pozíciója Szlovákiában. Elérhető: https://
mtu.gov.hu/documents/prod/1328_Szlovakia_tanulmany2.pdf Letöltve: 2018. 09. 06.

4 KRAFT: kreatív város – fenntartható vidék
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• Hogyan jellemezné saját anyagi körülményeit? (1-10, ahol 1: nagyon rossz, 10: nagyon jó)
• Mennyire érzi magát boldognak? (1-10, ahol 1: teljesen boldogtalan, 10: tökéletesen boldog)
• Milyennek ítéli meg az egészségi állapotát? (1-10, ahol 1: nagyon rossz, 10: kiváló)

Második lépésben összegezzük a kutatás fő tárgyát képező, imázzsal kapcsolatos nyitott kérdésekre 
adott válaszokat, amelyek mindegyikénél legfeljebb három válaszra volt lehetőség, így ezekre a kér-
désekre adott válaszok száma nagyobb, mint a minta elemszáma (844 fő).
• Ön melyik három települést találja a legvonzóbbnak a Balaton régióban?
• Mi jut eszébe először a település (lakóhely, második otthon) nevének hallatán? Kérem, nevezzen 

meg maximum három dolgot!
• Mi jut eszébe először a Balaton nevének hallatán? Kérem, nevezzen meg maximum három dolgot!
• Mire büszke leginkább a (lakóhely, második otthon) a településen? Kérem, sorolja fel a három 

legfontosabbat!
• Mire büszke leginkább a Balaton térségben? Kérem, sorolja fel a három legfontosabbat!

Az utóbbi négy kérdés esetén kategorizáljuk (8 kategóriába soroljuk) a válaszokat, és ezek gyako-
riságát vizsgáljuk. A kategóriák képzéséhez az összes válasz áttekintésekor körvonalazódott bennünk 
az, hogy 7 kategóriába sorolhatók a válaszok. Ezen felül egy 8. egyéb kategóriát is képeztünk annak 
a néhány válasznak, amely a 7 kategória egyikébe sem sorolható. 

EREDMÉNYEK
A kérdőívet kitöltők a Balaton térség 174 települése közül 71 településsel kapcsolatban nyilatkoz-
tak. A térség 42 Balaton-parttal rendelkező települése (BalatOnlanD 2018) közül 37-ről érkeztek 
kitöltött kérdőívek. A parttól távolabb elhelyezkedő 132 település közül pedig 34-ről. A legtöbb 
választ a térség legnagyobb települése, Veszprém kapcsán töltötték ki (267 fő), majd Balatonfüredről 
(74 fő), Balatonalmádiról (60 fő), Balatonszepezdről (55 fő), Siófokról (53 fő), Balatonfűzfőről (38 fő), 
Fonyódról (26 fő), Balatonkeresztúrról és Nemesvámosról (22-22 fő).

Az 1. táblázat tartalmazza a válaszolók néhány leíró statisztikáját. A 844 válaszolóból az életkorát 
nem szerette volna megadni a kérdőívet kitöltők közül 115 fő (14%), a többiek életkora 18-86 év 
közötti, átlagosan 37 évesek, 15 év szórással. A válaszadók 33,5%-a tartozott a 18-24 korosztályba, 
további 18,5% a 25-34 éves tartományba, tipikusan 22 évesek. Ezek alapján elmondható, hogy a 35 
évnél fiatalabb válaszadók a teljes minta 52%-át teszik ki, mely alapján kijelenthető, hogy a Balaton 
régió fiatal népessége válaszait elemezzük.  A háztartásuk létszámára nem válaszoltak 117-en (14%). 
A többiek átlagosan 3,29 fős háztartásban élnek, tipikusan 3 fősben (210-en a 727 válaszolóból).
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1. táblázat: A kérdőívet kitöltők néhány leíró statisztikája.

Table 1. Some descriptive statistics of respondents of the questionnaire.

Életkor
Háztartás 
létszáma

Hogyan jellemezné 
anyagi körülményeit?

Mennyire érzi 
magát boldognak?

Milyennek ítéli 
meg az egészségi 

állapotát?
(1-10)

n = 844
válaszolt 729 727 734 734 734
nem válaszolt 115 117 110 110 110

átlag 36,91 3,29 6,76 7,89 7,97
módusz 22 3 7 8 9
szórás 15,33 1,66 1,62 1,58 1,58

kvartilisek
Q1 23 2 6 7 7
Q2 (medián) 33 3 7 8 8
Q3 48 4 8 9 9

Forrás: Saját felmérés.
Source: Own survey.

Az 1. táblázat utolsó három oszlopában láthatók azok a kérdések, amelyek esetén egy 1-től 10-ig 
tartó skálán értékelhették azt, hogy milyennek ítélik a saját anyagi körülményeiket, boldogságukat, 
egészségi állapotukat (mindegyiknél a 10 jelentette a legjobbat). Mindhárom kérdésre 734-en vála-
szoltak, és a tipikus, illetve átlagos válaszok kifejezetten magasnak mondhatók: 7-9 érték körüliek. 
A kérdőívet kitöltők leginkább az egészségi állapotukkal elégedettek: átlagosan 7,97-re értékelték 
ezt, 1,58-as szórással. A legtöbb válaszoló azt jelölte, hogy 9-es szinten egészségesnek tartja magát. 
A boldogságérzet is hasonló, itt a tipikus válasz a 8-as érték volt, átlagosan 7,89. Az egészségükhöz, 
illetve boldogságukhoz képest az anyagi körülményeikkel a legkevésbé elégedettek, tipikusan 7-es 
szintre értékelték, átlagosan 6,76-ra, és e téren volt a legnagyobb a válaszok szórása is: 1,62.  

Végzettségükről 110-en nem nyilatkoztak (13%), a válaszoló 734 fő között körülbelül fele-fele 
arányban találhatók középfokú, illetve felsőfokú végzettségűek. Pontosabban: 19-en csak általános 
iskolát végeztek (a válaszolók 3%-a), 339-en (46%) középfokú, 376-an (51%) felsőfokú tanulmányokat 
(főiskolát vagy egyetemet). 

Miután néhány jellemzőjét már ismerjük a kérdőívet kitöltőknek, a továbbiakban áttérünk a kutatás 
fő témakörére, azaz a Balaton térség imázsával kapcsolatos kérdésekre, először arra, hogy a Balaton 
régióban mely három települést tartják a legvonzóbbnak. E kérdésre adott válaszokban a térség 174 
településének 72 települését említették, összesen 2 281 válaszban. A 2. táblázat a válaszok gyakori-
sága szerinti csökkenő sorrendben listázza az említett településeket. A % oszlopban lévő adatok nem 
a válaszok (nem a beérkezett 1 488 település), hanem a válaszolók (844 fő) arányában fejezi ki azt, 
hogy hány százalékuk említette az adott települést a legvonzóbb 3 település között. A leggyakrabban 
(100-nál többször) említett települések a következők voltak: Balatonfüred (a válaszolóknak majdnem 
a 60%-a említette), Tihany (a válaszolók kb. 37%-a említette), Siófok (a válaszolók 30%-a említette), 
valamint Keszthely, Balatonalmádi, Veszprém.
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2. táblázat: Melyik települést találja a legvonzóbbnak a Balaton régióban? 

Table 2. Which settlement do you find the most attractive in the Lake Balaton Region?

 település fő %  település fő %
A válaszolók A válaszolók
min. 30%-a említette: kevesebb mint 2%-a említette:
B.füred 505 59,8 Paloznak 15 1,8
Tihany 315 37,3 Tapolca 11 1,3
Siófok 253 30,0 B.ederics 10 1,2
A válaszolók B.akali, Gyenesdiás 9 1,1
2-30 %-a említette: B.máriafürdő 8 0,9
Keszthely 213 25,2 Ábrahámhegy, Vászoly, Zánka 7 0,8
B.almádi 132 15,6 B.szemes, Kővágóörs 6 0,7
Veszprém 103 12,2 B.györök, B.keresztúr, B.szárszó, Felsőörs, 

Kékkút, Köveskál, Lovas, Szántód 5 0,6
Csopak 96 11,4
Badacsonytomaj 93 11,0 B.világos, Örvényes 4 0,5
Fonyód 58 6,9 Aszófő, Badacsonytördemic, B.rendes, 

B.szabadi, B.udvari, Dörgicse, Szentbékkálla 3 0,4
Zamárdi 42 5,0
Szigliget 41 4,9 B.aliga, B.berény, B.szőlős, Salföld, Sümeg, 

Vonyarcvashegy 2 0,2
Révfülöp 38 4,5
Alsóörs 35 4,1

B.fenyves, B.főkajár, B.henye, B.széplak, 
Hidegkút, Kapolcs, Káptalantóti, Kehida-
kustány, Kőröshegy, Marcali, Monoszló, 
Nemesvámos, Pécsely, Ságvár, Szentkirálysza-
badja, Tab, Veszprémfajsz, Vöröstó, Zalavár, 

1 0,1

B.szepezd 30 3,6
B.fűzfő 22 2,6
B.földvár 20 2,4
B.boglár, B.lelle 19 2,3
B.akarattya 18 2,1
B.kenese, Hévíz 17 2,0

Rövidítés: B.: Balaton, %: a minta (844 fő) hány százaléka említette.
Forrás: Saját felmérés.
Source: Own survey.
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A 3. ábra mutatja be az eredményeket: A településeket jelölő négyzetek mérete és színe is az emlí-
tések száma alapján történt. A nagyobb négyzet több említést jelent. A vonzók között nem említett 
településeket fekete négyzet jelöli. Az említett települések színezése a kéktől a piros felé tart, ahol a 
kék jelenti a viszonylag kevés említést, a piros pedig a kimagaslóan sok említést. 

3. ábra: Melyik települést találja a legvonzóbbnak a Balaton régióban?

Figure 3. Which settlement do you find the most attractive in the Lake Balaton Region? Source: Own survey.

Színezés az említések száma alapján:

nem említették
viszonylag kevés említés viszonylag sok említés
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A Balaton térség legvonzóbb településeiről a következőkben áttérünk a többi nyílt kérdésünk 
eredményeinek ismertetésére. A 3. táblázat oszlopainak fejléceiben láthatók ezek a további, imázzsal 
kapcsolatos nyílt kérdések, a sorokban pedig a 8 kategória, amelyekbe a válaszok besorolásra kerültek. 
A táblázat belsejében a válaszok gyakorisága látható, szürke háttérrel kiemelve az egyes kérdésekre 
adott válaszok leggyakrabban előforduló kategóriáját.

3. táblázat: A nyílt kérdések kategóriáinak gyakorisága.

Table 3. Frequencies of the categories of the open questions.

Nyílt kérdések
Mi jut eszébe először a Mire büszke a

településről? Balatonról? településen? Balaton 
régióban?

db % db % db % db %

ka
te

gó
riá

k

1. természeti adottság (fekvés, tájak) 404 19 346 16 316 17 535 31

2.
település / régió adottságai 
(látnivalók, cégek, tisztaság, 
rendezettség, fejlesztések)

807 39 143 7 978 54 429 25

3.
személyes kötődések, emlékek 
(gyerekkori emlékek, -nyaralás, 
család, rokonok, barátok VFR)

247 12 105 5 93 5 19 1

4.
nyárral kapcsolatos fogalmak 
(strand, Balaton, vízibicikli, 
turisták, fesztivál) 

230 11 907 42 112 6 165 10

5. turisztikai termék (szolgáltatások, 
évszaktól független, kerékpározás) 65 3 263 12 136 8 443 26

6. érzések, hangulatok (békés, 
nyugodt) 271 13 292 14 174 10 98 6

7. negatív válaszok (drágaság, zaj, 
parkolási problémák) 43 2 61 3 2 0 1 0

8. egyéb 19 1 12 1 3 0 12 1
Összesen: 2086 100 2129 100 1814 100 1702 100

Jelölés: kérdésenként a leggyakoribb kategória

Forrás: Saját felmérés.
Source: Own survey.

A településsel (lakóhely, második otthon) kapcsolatos kérdések esetén (akár azt kérdeztük, hogy 
„mi jut eszébe először a településről”, akár azt, hogy „mire büszke a településen”) a válaszok túlnyomó 
része a település adottságaihoz kötődik, például látnivalók, konkrét cégek, intézmények fejlesztések, 
az épített környezettel kapcsolatos jellemzők, például annak tisztasága, rendezettsége. A település 
adottságai kategórián belül, a legtöbb embernek (az említés gyakorisága szerinti csökkenő sorrend-
ben) az alábbi fogalmak „jutnak eszébe a település nevének hallatán”: vár, állatkert, királynék városa, 
egyetem, kézilabda, Pannon Egyetem, utcazene fesztivál, viadukt, fejlődés, munka, Tagore sétány. 

Arra a kérdésre, hogy „mire büszke leginkább a településén”, az előzőekben ismertetettekhez 
hasonló válaszok érkeztek; úgymint az állatkert, kézilabda, egyetem, vár. Az eltérés a következő 
fogalmakkal jellemezhető:  Balaton közelsége, fejlesztések, látnivalók, közbiztonság, tisztaság, 
történelem, kikötő, kultúra.
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A „mi jut eszébe a Balatonról” kérdésre a legtöbben a nyárra asszociálnak, például a strandolással 
kapcsolatos tevékenységekre, turistákra, fesztiválokra. A nyár kategórián belül legtöbbször az aláb-
biakat említették: nyár, strand, nyaralás, strandolás, vitorlázás, hajózás, fürdés, szórakozás, lángos, 
fesztivál. 

A „mire büszke a Balaton régióban” kérdésre adott válaszokban leginkább a természeti adottságok 
kategóriája szerepelt (a fekvés, tájak), azonban e kategória említése nem olyan kiugróan magas, mint 
az előző három kérdés esetén. A természeti adottságok kategóriáján belül a leggyakrabban előforduló 
kifejezések az alábbiak voltak, azaz a legtöbb ember ezekre büszke a Balaton régióban: szép tájak, 
természeti adottságok, Balaton, természet, szép környezet, vízminőség.

ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK
A kutatás célja a Balaton régió imázsának a feltérképezése volt, elsősorban a helyi lakosság körében, 
az alábbi kutatási kérdések megválaszolása által: a Balaton régióhoz kötődő emberek tipikusan 
• e régió mely településeit tartják a legvonzóbbnak? 
• mire gondolnak először a település, illetve a Balaton nevének hallatán?
• mire büszkék leginkább a településen, illetve a Balaton térségben?

Felmérésünk alapján Balatonfüredet, Tihanyt és Siófokot tartja a legvonzóbbnak a Balaton térséghez 
kötődő emberek többsége. A kutatás legérdekesebb eredménye az, hogy az emberek 
• a településről a település adottságaira gondolnak először leggyakrabban,
• a Balatonról a nyárral kapcsolatos élményeikre

Annak kapcsán, hogy mire büszkék
• a településen: szintén a település adottságaira gondolnak leggyakrabban,
• a régióban pedig természeti adottságokra.

A turizmusmarketing szempontjából fontosak lehetnek a pozitív kategóriákba sorolt válaszok, 
amelyeket eddig nem vagy nem kellően hangsúlyoztak a Veszprémmel kapcsolatos település- illetve 
desztinációmarketing során. 

A nemzetközi zsűri döntése alapján 2023-ra az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet Veszprém 
és a balatoni régió nyerte el, amely pályázatban kiemelt jelentőséggel bír Veszprém, mint kulturális 
„főváros”. Bár az elemzések alapjául szolgáló mintánkban Veszprém felülreprezentáltan szerepelt 
(a Balaton régió településeinek lakosságához képest), de úgy véljük, hogy az eredmények gyakorlati 
szempontból így is jól felhasználhatók, például EKF pályázat megvalósításában. A Veszprém2023 
program nyilvánvaló célja – a helyi közösség fejlesztésén, az életminőség növelésén túl – a mobilitás 
ösztönzése, a (kulturális) turizmus volumenének növelése, a Veszprém-Balaton desztináció imázsának 
erősítése az európai térben. 
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A természetkárosítás bűncselekmény 
és a védett fajok csempészete térbeli aspektusai 

Magyarországon a 2005-2018-as időszakban

ABSZTRAKT
Az élővilág faji változatossága az egész földi rendszer dinamikus egyensúlyának fenntartását bizto-
sítja. Az élőhelyek és a fajok sokszínűségének védelme, a védett fajok csempészetének visszaszorítása 
mindannyiunk érdeke. A természetkárosító bűnözés hazánkban is egyre nagyobb méreteket ölt, 
aminek kapcsán számos kérdés merül fel. Jelen tanulmányban kriminálstatisztikai adatok segítsé-
gével, illetve bűnügyi fertőzöttségi térképekkel tárom fel a természetkárosítások és a védett fajok 
csempészete elkövetésének területi és időbeli jellegzetességeit. Magyarország megyéinek, illetve 
határszakaszainak összehasonlító vizsgálatával próbálok rávilágítani azokra a földrajzi-társadalmi 
tényezőkre, amelyek közvetlenül befolyásolhatják e bűncselekménytípus előfordulását, illetve fokoz-
hatják a bűnalkalmak elkövetését.

A 2005-2018-as időszakba Magyarországon regisztrált természetkárosítás bűncselekmények 
kriminálstatisztikai adatainak vizsgálatából válasz kaphatós arra, hogy a természetkárosítás esetében 
milyen hatással van a mutatószámokra a határszakasz – mint földrajzi hely. A vizsgált időszakban 
a legforgalmasabb határszakaszon, a fővárosi repülőtéren valósult meg a legtöbb természetkárosítás 
bűncselekmény.

ABSTRACT
Biodiversity is ensuring the preservation of the dynamic steady state of the global systems. Protection 
of diversity of habitats and species and repression of smuggling protected species is our common 
concern. Nature destruction as a criminal act is increasingly present in our contry, as well, which 
raises a number of issues. The present study is introducing the territorial and temporal characteristics 
of nature desctuction acts and smuggling of protected species using criminal statistical data as well as 
maps on criminal occurrences. With a comparative analysis of the data from the counties and border 
segments of Hungary I attempt to highlight the geographical-social factors directly influencing the 
prevalence of such crime categories or increase the number of criminal acts.

The analysis of nature destruction crimes data of Hungary for the period of 2005-2018 answered 
the question what is the effect of the border as a geographical place on the indicators. During the 
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examined period the busiest border segment – at the airport of the capital – was affected by the most 
nature destruction crimes.

Kulcsszavak: bűnözésföldrajz, természetkárosítás, védett fajok csempészete, kriminálstatisztika.
Keywords: geography of criminality, nature destruction, smuggling of protected species, criminal 
statistics.

BEVEZETÉS
A természetkárosítás bűncselekmény törvényi tényállását a magyar jogrendszerben a jelenleg hatá-
lyos 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 242. és a 243. paragrafusa fogalmazza meg. 
A természetkárosítás a közrend elleni bűncselekmények egyike, a természetvédelem fontos büntető-
jogi eszköze.

A természetkárosítások esetében az élő szervezet (pl. egerészölyv, gólya, rákosi vipera, erdélyi 
hérics, egyedileg védett fák, védett növénytársulások) és élő szervezet származékai (pl. kikészített 
állatbőr, trófeák, állatpreparátumok, védett állatokból vagy növényekből készült élelmiszer és gyó- 
gyászati célú készítmények) a bűncselekmény tárgyai. Ezeknek a védett egyedeknek bármely fejlő-
dési alakjára vagy szakaszára megvalósítható a bűncselekmény (pl. madártojások, ikra, vagy kifejlett 
példány).

Jóllehet dolgozatomnak nem témája a geográfia és a bűnözés kapcsolatának vizsgálata, ám dolgo-
zatom elején érdemesnek tartom erről is szólni.

Pantó György és munkatársai szerint a földtudomány a Föld szerkezetének, tulajdonságainak, 
folyamatainak, történetének és fejlődésének vizsgálatával foglalkozik. A földtudománnyal foglalkozó 
kutatók által létrehozott tudás és folyamatos tevékenység segíti a társadalmat abba a kérdésben, hogy 
a környezeti problémákkal megbirkózzanak (Pantó Gy.– ÁdÁm J.– mészÁros E. 2002).

A földrajztudományban legfontosabb kategória a hely, a tér, amelyeknek változását az idő hordozza. 
A hely – egyszerű megközelítésben - nem más, mint a földrajzi tér azon része, amelyet személyek és 
tárgyak foglalnak el. A tér lényegesen bonyolultabb fogalom.

Tóth József a következő problémát írja le a „hely” fogalmi meghatározásával kapcsolatosan: „Ter-
mészetes, hogy egy kis településben bekövetkezett környezetszennyezés, bármilyen súlyos gondot 
is jelent az adott helyen, alapvetően nem változtatja szükségszerűen meg az egész régió vagy ország 
környezeti állapotát. Kétségtelen az az összefüggés, hogy elég nagynak kell lennie az érintett helynek 
ahhoz, hogy az abban bekövetkezett jelenségek vagy folyamatok globálissá legyenek minősíthetőek. 
Ez a nagyság nem definiálható, vagy csak teoretikusan közelíthető meg. A probléma mélysége és a 
kapcsolatrendszer intenzitása azok a tényezők, amelyek a globálissá válás szempontjából orientálhat-
nak bennünket” (tóth J. 2010).

Vofkori László meghatározása szerint a földrajzi fekvés ténye, az elhatárolás, az eloszlás (megosz-
lás), az elterjedés, a területi kiterjedés, valamely földrajzi objektum előfordulása, a sűrűség, a vonzás 
és mások mind földrajzi térben vizsgálhatók (Vofkori L. 2003).

Kobolka István és munkatársai szerint a kriminológusok, statisztikusok és társadalom földrajzzal 
foglalkozók körében régóta ismert, hogy a bűncselekmények elkövetői és a helyszín között összefüggés 
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mutatható ki, illetve a bűncselekmény elkövetésének helye determinálja az esemény hovatartozását. 
Ennek egyik speciális területe lehet az államhatár és a hozzá kapcsolódó szabálysértések, bűncse-
lekmények. Ugyanakkor a kriminálföldrajz módszere segítségével lehetőségünk nyílik a kialakult 
helyzet bűncselekmények-elkövetők-helyszín közötti összefüggés megismeréséhez, azaz a megrajzolt 
térképről leolvashatjuk a bűnelkövetések térbeli megoszlását (koboLka i.-ritEcz Gy.-saLLai J. 2003).

A bűnözés lényeges ismérve, hogy térben és időben meghatározott, tehát térbeni kiterjedéssel 
rendelkezik, ezért alkalmas földrajzi vizsgálatokra. Mátyás Szabolcs megállapította, hogy a bűnö-
zésföldrajz egy olyan mesterségesen létrehozott tudományterület, amely a bűnügyi tudományok és a 
földrajz ismereteit együttesen használja fel (mÁtyÁs sz. 2007).

Dolgozatom bűnözésföldrajz témájú. Feltérképezem a magyarországi természetkárosítás 
bűncselekmények – kiemelten a védett fajok csempészetének – térbeli kiterjedését, dinamikáját, 
ok-okozati összefüggéseit. A kriminológia és a geográfia ismereteit együttesen használom fel. 
A megrajzolt térképekről leolvashatjuk a természetkárosítás bűncselekmények térbeli megoszlását. 
Vizsgálom, hogy a természetkárosítás esetében milyen hatással van a mutatószámokra a határszakasz 
– mint földrajzi hely. Magyarország megyéi közül melyik a bűnügyileg legfertőzöttebb, és ez milyen 
okokra vezethető vissza?

FELHASZNÁLT ADATOK LEGYŰJTÉSE ÉS A KUTATÁS MÓDSZERTANA
A környezeti bűnözésre vonatkozó kriminálstatisztikai adatok elemzésénél nem hagyhatjuk figyel-
men kívül, hogy a kriminálstatisztika a jelenség vizsgálatánál a jog fogalomrendszeréből indul ki, 
ezt a fogalomrendszert tekinti a regisztrálás alapjának. Ennek természetes következménye, hogy a 
jogrendszer megváltozása – hosszabb idősorok elemzése esetén – számos probléma forrása lehet. 
A természetkárosítás bűncselekmény elemzésénél ez nem jelent különösebb problémát, mivel a vizs-
gált időszak alatt lényegesen nem változott a környezeti bűncselekmények jogi megítélése.

A természetkárosítás bűncselekményt korábban az 1978. évi IV. törvény szabályozta. A 2005. 
évi XCI. törvény kismértékben módosította a környezet és természet elleni bűncselekmények 
szabályozását. A vizsgált területek (megyék) egyazon büntetőjogi szabályozás alá tartoznak, így 
adataiknak összehasonlító elemzése nem igényel bőséges magyarázatot. A környezeti bűnözésre 
vonatkozó információink elsődleges forrása a rendőrségi adatbázis, a Robotzsaru Neo integrált ügy-
viteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer. Segítségével a természetkárosító bűnözést a 
legkiterjedtebb módon tárgyi oldalról, az ismertté vált bűncselekmények száma alapján ismerhetjük 
meg. Itt érdemes néhány szót ejtenünk a látens természetkárosításokról is. A kriminalisztika tárgyi-
lagossága azon alapul, hogy kizárólag a bűnüldöző és igazságszolgáltató szervek előtt ismertté vált 
bűncselekményeket és azok ismertté vált elkövetőit tartalmazza. Ahol kicsi látenciával számolha-
tunk, ott ez valós visszajelzést ad a bűnügyi fertőzöttségről. A természetkárosítás bűncselekmények 
esetében a látens bűncselekmények számát megbecsülni nem lehet. A természetkárosítás bűncselek-
mények legnagyobb hányadát kitevő védett fajok csempészeténél véleményem szerint nem kell nagy 
látenciával számolni. A fővárosi repülőtéren a szigorú vámellenőrzésnek köszönhetően az esetek 
többségében a csempészeteket felderítik.
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A nyilvántartásban szereplő bűncselekményeket országos szinten egyesével elemeztem, kiszűrve 
az esetleges hibás adatfelviteleket. A regisztrált számadatokban nem csak a vádemelésre alkalmas 
ügyek szerepelnek, hanem az egyéb befejezéssel zárultak is. A természetkárosító bűnözés alakulását 
és területi különbségeit ennek a rendszernek az adatait felhasználva tekintem át. Jelen esetben 13 év 
adatait elemzem.

A 2005-ös évig nem álltak rendelkezésünkre pontosnak mondható mutatószámok a természetká-
rosítás bűncselekmény vonatkozásában, a bűncselekmények normális regisztrálása a rendőrhatóság 
részéről a 2005 utáni időszakra tehető. Ekkor vált gyakorlattá a rendőrségi nyilvántartási rendszer 
állandó és kötelező jellegű használata, az adatok felvitele. Ekkortól már bizonyos tendenciákat és 
következtetéseket is le lehet vonni. A 2012-es év hozott esetünkben egy jogszabályi változást, amely 
a természetkárosítás lényegi tényállásán nem változtatott. A természetkárosítás kiegészült még egy 
szakasszal, amely a Natura 2000 területet, védett barlangot, védett természeti területet vagy védett 
élő szervezetek életközösségét, illetve azok élőhelyének jogellenes, jelentős mértékű megváltoztatását 
külön szakaszban szabályozza. Ezt a statisztikai adatok elemzésénél figyelembe kellett venni.

A környezet és természet elleni bűncselekmények számszerű adatai Magyarországon igen ala-
csonyak a vagyon elleni bűnözéshez képest, ugyanakkor azok változása magyarázható, az adatok 
elemzésre alkalmasak, vagyis az egyes esetekből következtetni lehet az általános törvényszerűsé-
gekre. Jelen dolgozat esetében arra is, hogy mely határszakaszok (megyék) a leginkább érintettek a 
védett fajok csempészetében.

A TERMÉSZETKÁROSÍTÁS BŰNCSELEKMÉNY TERJEDELME, DINAMIKÁJA 
ÉS TENDENCIÁJA

Magyarországon a természetkárosítás bűncselekmények száma viszonylagos stabilitást mutat, azon-
ban a 2011-es év az átlagosnál alacsonyabb, míg a 2012-es év az átlagosnál lényegesen magasabb 
esetszámával tűnik ki az ismertté vált bűncselekmények közül.

Magyarországon a természetkárosítás az általam vizsgált 2005-2018 közötti időszakban az alábbiak 
szerint alakult (1a. ábra):

1a. ábra A természetkárosítás mutatószámai (bűncselekmény száma) a 2005-2012 időszakban

Figure 1a. Indicators of nature destruction (number of crimes) – in the period 2005-2012

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database
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Az ábrán jól látszik, hogy a 2005-2009 időszakban különösebb eltérés az évek tekintetében nincs, 
sem jelentős csökkenés, sem növekedés nem volt tapasztalható, kisebb ingadozások figyelhetők meg 
csupán. A 2011-es évben volt egy jelentősebb esés, minek az oka a kevesebb reptéri, budapesti és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei esetszám. Átlagosan a regisztrált esetszám: 197. A 2012-es évben 
volt egy jelentős növekedés, amely a reptéri esetszám megnövekedésével magyarázható. A fentiek 
alapján kijelenthetjük, hogy a természetkárosítás mutatószámaira leginkább a reptéri csempészetnek 
van hatása. Csak a reptéren 2011-ben 26 bűncselekmény fordult elő, míg 2012-ben 111. Ennek fő oka 
a hoodia goordinii és összetevőire megnövekedett óriási igény. A Hoodia gordonii a meténgfélék 
családjának tagja, egyfajta „kaktuszszerű” növény. Természetes előfordulása Dél-Afrika, azon belül 
pedig Namíbia. Termesztett változata szintén ismert, elsősorban Arizonában, az Egyesült Államok-
ban és Ausztráliában ültetik.1 Ezt a védett növényt, illetve az ebből készült kivonatokat, kapszulákat 
a fogyókúrázók használják előszeretettel, mivel a benne lévő hatóanyagtól elmúlik az éhségérzetünk 
és némi energiát is ad.

1b. ábra A természetkárosítás mutatószámai (bűncselekmény száma) a 2013-2018 időszakban
Figure 1b. Indicators of nature destruction (number of crimes) – in the period 2013-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

A diagramról (1b. ábra) leolvashatjuk, hogy a 2013-as évben kissé visszaestek a bűncselekmény-
számok, amelyet a megyei alacsony mutatószámok és a reptéri alacsony számok együttesen okoztak. 
2014-ben a reptéri mutatószámok megemelkedtek – a kőkorallcsempészet dominál, a hoodia goordinii 
kereslete visszaesett, megduplázódtak viszont a Csongrád megyei csempészetek. A bűncselekmény-
számok 2018-ig stagnáltak, majd ismét visszaestek. Csongrád megyében már csak egy csempészetet 
regisztráltak, a fővárosi repülőtéren mindösszesen 6 bűncselekményt.

1 http://www.eletestudomany.hu/hoodia_gordonii (Letöltés dátuma 2019.02.16.)
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A bűnözési fertőzöttség
A bűnözési gyakoriság szempontjából vizsgálva hazánk megyéit megállapítható, hogy a vizsgált 
2005-2012-es időszakban Csongrád megyében követték el a legtöbb természetkárosítást. Jelentős volt 
még Pest, Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is (2a. ábra).

2a. ábra A természetkárosítás mutatószámai megyénként a 2005-2012 időszakban
Figure 2a. Indicators of nature destruction by counties in the period 2005-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

Az adatok elemzése során megállapítható, hogy a 2013-2018-as időszakban az egész országban 
kevesebb természetkárosítás bűncselekményt követtek el, Pest megye elfoglalta az első helyet (2b. 
ábra). 2016-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a záhonyi közúti határátkelőhelyen rendkívüli 
mértékben megemelkedett a védett növény csempészete (hóvirág, tavaszi tőzike), Jász-Nagykun-
Szolnok megyében a védett madár lelövése és a védett növények kereskedelme növelte a számokat. 
Az elkövetés tárgya a szarvasgomba. Anyagi haszonszerzés végett rengetegen kutattak az erdőkben, 
az elkövetés helye determinálta az esemény (bűncselekmények) hovatartozását.
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2b. ábra A természetkárosítás mutatószámai megyénként a 2013-2018 időszakban
Figure 2b. Indicators of nature destruction by counties in the period 2013-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

3. ábra A természetkárosítás mutatószámai (bűncselekmény száma) a 2005-2012 időszakban
Figure 3. Indicators of nature destruction (number of crimes) – in the period 2005-2012

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database
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Az ábráról leolvasható, hogy az időszakban Magyarország megyéi között Csongrád megyében 
történt a legtöbb természetkárosítás bűncselekmény. Követi Pest megye, Bács-Kiskun és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye (3. ábra).

4. ábra A természetkárosítás mutatószámai (bűncselekmény száma) a 2005-2012 időszakban a fővárosi repülőtéren
Figure 4. Indicators of nature destruction (number of crimes) at the capital airport in the period 2005-2012

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

Országos szinten fővárosunk repülőterén történt a legtöbb természetkárosítás bűncselekmény 
(4. ábra).

5. ábra A természetkárosítás mutatószámai (bűncselekmény száma) a 2013-2018 időszakban
Figure 5. Indicators of nature destruction (number of crimes) – in the period 2013-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database
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A 2005-2012-es időszakhoz képest lényegi változás mutatható ki. Pest megye átvette az első helyet, míg 
Csongrád megyében visszaestek az esetszámok (5. ábra). A természetkárosítások közül már nem a védett 
fajok csempészete dominál, az országhatárokon ez a fajta bűncselekménytípus lényegesen visszaesett.

6. ábra A természetkárosítás mutatószámai (bűncselekmény száma) a 2013-2018 időszakban a fővárosi repülőtéren
Figure 6. Indicators of nature destruction (number of crimes) at the capital airport in the period 2013-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

A reptéri csempészet az előző időszakhoz képest lényegesen, mintegy negyedére esett vissza, azaz 
közel 75%-al lett kevesebb (6. ábra).

7. ábra A természetkárosítás fajlagos – 100 000 főre jutó – mutatószámai (bűncselekmény száma) 
a 2005-2018 időszakban

Figure 7. Specific indicators of nature destruction per population of 100,000 (number of crimes) 
in the period 2005-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database
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Amennyiben a 100 000 lakosra jutó bűncselekményszámokat nézzük, akkor megállapítható, hogy 
a teljes vizsgált időszak tekintetében Csongrád megyében vannak a legmagasabb értékek.

A 2005-2012-es időszakban a természetkárosítás bűncselekmények tekintetében az első helyen állt 
Csongrád megye, viszont a 2013-2018-as időszakban a bűncselekményszámokban már erős visszaesés 
tapasztalható (7. ábra).

A fajlagos mutatószámok pl. a lopás bűncselekményeknél vagy más közterületi bűncselekmények 
tekintetében fontosak lehetnek, mivel az elkövetők általában helyi (megyei) lakosok. A védett fajok 
csempészete elemzésénél a következő megállapításra jutottam:

A bűnalkalmak ismétlési eshetősége nem függ a lakosságszámtól. Itt lényegi szempont a határsza-
kasz – mint földrajzi hely. Csongrád megyében például külföldiek (bolgárok) követték el a legtöbb 
ilyen jellegű bűncselekményt. Jász-Nagykun-Szolnok megyében a legtöbb növénycsempészetet 
ukrán állampolgárok követték el. A repülőtéren is jelentős a külföldi állampolgárok, vagy a külföldi 
származású magyar állampolgárok által elkövetett természetkárosítás bűncselekmény.

A természetkárosítás döntő része a határszakaszokon történik, és a védett fajok csempészetével 
követik el. A legtöbb ilyen jellegű bűncselekmény a fővárosunk repülőterére esik, és az elkövetők 
nem Magyarország természeti kincseit károsítják, az elkövetés tárgya külföldi országokból szárma-
zik. Itt különböző kérdések vetődnek fel. Természetesen globális szempontból nagy jelentősége van a 
védett fajok csempészetének. A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett 
vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény – röviden CITES 
egyezmény – garantálja az országhatárokon túli védelmet. Amennyiben egy magyar állampolgár 
külföldön legálisan elejt egy az elejtés helye szerinti nem védett fajt – amely hazánkban védettséget 
élvez – és azt behozza Magyarországra, akkor bűncselekményt követ el. Egy magyar turista külföldi 
látogatása során hazahoz egy szuvenírt, amelyet az ottani országban legálisan megvásárolt, a magyar 
törvények szerint bűncselekményt követ el. Amennyiben egy olyan fogyasztószert rendel a világhá-
lón, amelynek összetevőiben megtalálható a nemzetközi védelmet élvező növény, és azt birtokolja, 
szintén bűncselekményt követ el, attól függetlenül, hogy egy magángazdasági termelésből származik 
a növény, vagy egy élőhely védelem alatt álló területről. Mint esetszám növeli a magyarországi ter-
mészetkárosítás bűncselekmény mutatóit, ugyanakkor egyes szakértők szerint megkérdőjelezhető a 
cselekmény természetkárosító jelentősége.

A VÉDETT FAJOK CSEMPÉSZETÉNEK TÉRBELI ASPEKTUSAI
A természetkárosítás bűncselekmény leggyakrabban előforduló típusa a védett fajok csempészete. 
A védett fajok csempészete tipikusan az államhatárhoz köthető bűncselekmény. A csempészet 
irányulhat védett állatra, – amely lehet élő vagy élettelen – illetve származékaira valamint védett 
növényre, illetve származékaira. Élő állatként leginkább valamely védett madár a bűncselekmény 
tárgya, de teknősök, kígyópálinka és kőkorallok is előfordulnak. Védett növény – mint elkövetési 
tárgy – jellemzően az orchidea kivonat, afrikai meggy, hoodia goordinii és az indiai törpebogáncs. 
Általában a gépjárműves közúti határátkelőknél, illetve vonzáskörzetükben az állat-madár csempészet 
folyik. A repülőtereken elkövetési tárgyként védett növények, illetve azok származékait tartalmazó 
gyógykészítmények, valamint a turisták által behozott szuvenírek fordulnak elő.
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Fővárosunk repülőterén az internetes csomagküldő szolgálatok (Federal Express, DHL Express) 
fokozott igénybevételével zajlik egyfajta védett állat- és növény kereskedelem. Az elkövetők úgy 
gondolják, így a lebukás veszélye is csekélyebb, illetve az elkövetők beazonosítása is nehezebb. Az 
amerikai és ázsiai földrészről érkeznek hazánkba az olyan táplálék-kiegészítő és gyógynövény készít-
mények, amelyek tartalmazzák a védett növények származékait, melyeknek behozatalához engedély 
szükséges.

A szervezett jellegű elkövetési formák a védett egyedek tiltott kereskedelmével megvalósuló 
természetkárosítások kapcsán merültek fel hazánkban. A fenti magatartások jellemzően a déli (szerb-
magyar) határszakaszhoz kapcsolódnak. Az elkövetők részben külföldi állampolgárok részvételével 
szervezett csempész-tevékenységet folytatnak (ÁbrahÁm a. 2006).

8. ábra Védett fajok csempészete (növény, állat, korall) a 2005-2018-as időszakban
Figure 8. Indicators of smuggling of protected species (plants, animals, corals) in the period 2005-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

Az ábráról láthatjuk, hogy a védett fajok csempészete hullámzó tendenciát mutat (8. ábra). A védett 
fajok csempészete adta 2005-ben a magyarországi összes természetkárosítás, mint bűncselekmény 
67,28%-át, 2018-ban már csak az összes természetkárosítás bűncselekmény 9,78%-át.

Bár a 2012-es év bűncselekmény száma kiugróan magas volt a fővárosi repülőtéren elkövetett 
védett növénycsempészetek magas száma miatt, ezt követően a számok csökkenő tendenciát mutat-
nak (8. ábra).
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9. ábra A védett fajok csempészete (növény, állat, korall) mutatószámai (bűncselekmény száma) 
a 2005-2012-es időszakban

Figure 9. Indicators of smuggling of protected species (plants, animals, corals; number of crimes) 
in the period 2005-2012

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

Sok bűncselekmény fordul elő Csongrád megyében. A röszkei és a nagylaki határátkelőn többnyire 
szerb állampolgárok csempésznek védett fajokat (9. ábra).

Budapesti elkövetéshez nem sorolom a Főváros repülőterén elkövetett védett fajok csempészetét, 
mivel hazánk repülőtere határszakaszként funkcionál. Kétség kívül a legtöbb ilyen jellegű bűncse-
lekmény a fővárosi repülőtéren valósult meg (10. ábra, 12. ábra). A repülőtéren nagy valószínűséggel 
kevés a látencia. A határellenőrzésre, csomagátvizsgálásra nagy gondot fordít az illetékes hatóság.

10. ábra A védett fajok csempészete (növény, állat, korall) mutatószámai (bűncselekmény száma) 
a 2005-2012-es időszakban a fővárosi repülőtéren

Figure 10. Indicators of smuggling of protected species (plants, animals, corals; number of crimes) 
at the capital airport in the period 2005-2012

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database
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11. ábra A védett fajok csempészete (növény, állat, korall) mutatószámai (bűncselekmény száma) 
a 2013-2018-as időszakban

Figure 11. Indicators of smuggling of protected species (plants, animals, corals; number of crimes) 
in the period 2013-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

A védett fajok csempészete a 2013-2018-as időszakban az előző időszakhoz képest országos szinten 
lecsökkent, ugyanakkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hóvirág és a tavaszi tőzike csempészete 
miatt közel duplájára emelkedett (11. ábra).

12. ábra A védett fajok csempészete (növény, állat, korall) mutatószámai (bűncselekmény száma) 
a 2013-2018-as időszakban a fővárosi repülőtéren

Figure 12. Indicators of smuggling of protected species (plants, animals, corals; number of crimes) 
at the capital airport in the period 2013-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database
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A védett állatok és származékuk csempészete
Ez a természetkárosítás bűncselekménytípus folyamatos csökkenést mutat. Jellemző a védett állat 
preparátumának, származékának a csempészete, a védett állat csempészete, az állati tetem csempé-
szete, a védett állatokból készült italok, élelmiszerek, gyógyhatású készítmények csempészete. Ehhez 
a típushoz soroltam a kőkorall csempészetet is. A 2005-ös évben még a magyar turisták voltak az 
okozói a magas esetszámnak a külföldről behozott szuvenírekkel. 2006-ra mintegy felére visszaestek 
a bűncselekmény mutatószámai.

13. ábra A védett állatfajok és származékuk csempészete mutatószámai (bűncselekmény száma) 
a 2005-2018-as időszakban, megyénként

Figure 13. Indicators of smuggling of protected species and derivates (number of crimes) 
by counties in the period 2005-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

Láthatjuk, hogy a teljes vizsgált időszakban kimagaslóan Csongrád megyében történt a legtöbb 
védett állatfaj csempészete (13. ábra). Ebben a megyében találkozhattunk szervezett jellegű elkövetési 
formákkal is.

A védett növények és kivonatuk csempészete
A védett növények és kivonatuk, az abból készült gyógyhatású készítmények csempészete napja-
inkra ugrásszerűen megnőtt. 2005-től jellemzően az orchidea kivonat, törpebogáncs kivonat, afrikai 
meggy kivonat dominált, majd 2012-ben a hoodia goordinii. 2017-ben és 2018-ban még jellemző 
egy-egy kaktusz vagy törpebogáncs kivonat csempészete, ugyanakkor megnövekedett a kereslet a 
védett növényből készült bútorok, hangszerek irántss. A csempészet zömében már nem személyesen, 
hanem csomagküldő szolgálatokon keresztül zajlik. A feladó külföldi állampolgár, a vevő legtöbbször 
magyar állampolgár, viszont az esetek mintegy 40%-ában a vevő külföldi származású magyar.
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14. ábra A védett növényfajok (korall) vagy származéka csempészete mutatószámai (bűncselekmény száma) 
a 2005-2018-as időszakban

Figure 14. Indicators of smuggling protected plants/coral and derivates (number of crimes) in the period 2005-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

Láthatjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kimagasló a bűncselekményszám (14. ábra). 
Jellemzően a közúti határátkelőnél védett hóvirág és tavaszi tőzike csempészete folyik, ukrán állam-
polgárságú elkövetők által.

A BŰNÖZÉS SZEMÉLYI OLDALA

Sértetti oldal
Megállapítottam, hogy a vizsgált időszakban, minden évben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tette 
a legtöbb feljelentést, kizárólag védett fajok csempészete-kereskedelme miatt. Az elkövetés tárgya 
minden esetben Földünk természeti kincsei, veszélyeztetett értékei. Véleményem szerint büntetőjogi 
értelemben a sértett nem egy konkrét személy, hanem az egész emberiség.

Elkövetői oldal
A 2005-2012-es időszakban az ismertté vált (felderített) természetkárosítás bűncselekmények elköve-
tői 69,8%-ban magyar állampolgárok voltak. Ebből az elkövetés szerinti helyi lakosok aránya 46,1%. 
A felderített természetkárosítások 27,3%-át bizonyítottan külföldi állampolgárok követték el, ebből 
mintegy 90%-át az országhatárokon, jellemzően a védett fajok csempészetére. A külföldiek közül a 
legnagyobb számban románok (25,5%), kínaiak (23,97%), olaszok (13,58%), és kisebb számban szer-
bek (8,27%), szlovákok (6,7%) és németek (4,6%) követték el ezt a típusú bűncselekményt. Előfordult 
még osztrák, cseh, svéd, arab és vietnámi elkövető is (15. ábra).
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15. ábra A természetkárosítás külföldi elkövetői a 2005-2012-es időszakban
Figure 15. Foreign perpetrators of nature destruction in the period 2005-2012

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

A 2013-2018-as időszakban az ismertté vált (felderített) természetkárosítás bűncselekmények 63,76%-
át magyar állampolgárok követték el. A helyi (megyei) lakosok aránya:81,25%. A természetkárosítás 
bűncselekmények 36,23%-át külföldi állampolgárok követték el, a cselekmények mintegy 90%-át 
az országhatáron, jellemzően védett fajok csempészetével. A külföldi elkövetők közül a legnagyobb 
számban ukránok (20,19%), románok (15,38%), olaszok (10,57%) és szerbek (9,61%) az elkövetők. 
A repülőtéren regisztrált védett fajok csempészetét jellemzően ázsiaiak követték el (16. ábra).

16. ábra A természetkárosítás külföldi elkövetői a 2013-2018-as időszakban
Figure 16. Foreign perpetrators of nature destruction in the period 2013-2018

Forrás: A rendőrségi adatbázisból saját szerkesztés
Source: Own edition using police database

A két időszakot összehasonlítva láthatjuk, hogy a természetkárosítás viszonylatában a magyar 
elkövetők száma nem változott szignifikánsan. A külföldi elkövetők száma sem növekedett jelentős 
mértékben. A korábbi időszakban jellemzően magyar turisták voltak az elkövetők, manapság az 
internetes csomagküldő szolgálatok magyar megrendelői.
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ÖSSZEGZÉS
Tanulmányomban feltérképeztem a magyarországi természetkárosítás bűncselekményeket. A 2005-
2018-as időszak vizsgálatával megállapítottam, hogy a természetkárosítás esetszámai folyamatosan 
csökkenő tendenciát mutatnak. A természetkárosítás mutatószámaira leginkább a fővárosi repülőté-
ren előforduló bűncselekmény számok hatnak. A megyék tekintetében átlagosan Csongrád megyében 
volt a legtöbb regisztrált esetszám. Napjainkba Pest megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
követik el a legtöbb természetkárosítást. A természetkárosítás típusai közül Magyarországon a védett 
fajok csempészete fordult elő leggyakrabban a vizsgált időszakban. A regisztrált bűncselekmények 
száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A bűncselekmény elkövetői jelentős számban 
külföldi állampolgárok. A legtöbb bűncselekmény a közúti határátkelőhelyek közül Csongrád- és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valósult meg, egyéb vonatkozásban fővárosunk repülőterén.

Megállapítást nyert, hogy Csongrád megyében a bűncselekmények nagy száma a védett állatok 
csempészetének köszönhető, melyet a határátkelőhelyen szerb állampolgárok követtek el a leggyakrab-
ban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ukrán állampolgárok követték el a legtöbb csempészetet, 
főként védett növényre (hóvirág, tőzike). A bűnalkalmak előfordulása ennél a bűncselekménynél nem 
függ a lakosságszámtól, mivel nem a helyi lakosság az elkövető, hanem átutazó külföldi állampolgá-
rok. Itt lényegi szempont a határszakasz, mint földrajzi hely. Véleményem szerint az elkövetésnél a 
gazdasági tényezők, a gyors haszonszerzés játszanak főszerepet.

A védett fajok csempészetének visszaszorítása mindannyiunk érdeke. Az élővilág faji válto-
zatossága az egész földi rendszer dinamikus egyensúlyának fenntartását biztosítja. Az élő anyag 
differenciálódása, az élet sokféleségének kialakulása, s a sokféle élőlény egymással és élettelen 
környezetével alkotott kapcsolatrendszere tette erőssé, stabillá a földi életet. Az élőhelyek és a fajok 
sokszínűségének védelme érdekében – nemcsak Európában, hanem az egész világon – többre van 
szükség, mint csupán elrettentésre.

Ha védenünk kell az élő fajokat, akkor azok élőhelyének (biotópjának) fenntartásáról, védelméről 
is gondoskodnunk szükséges. Sőt, elsősorban azt kell megvédenünk a káros hatásokkal szemben, 
hogy az ott élő fajok életben maradjanak.

A biodiverzitásra ható emberi, társadalmi, gazdasági viszonyok mára megváltoztak. Az ember és 
környezetének viszonyrendszerét kell átértékelni, új kultúrát – etikát, szemléletet, megközelítéseket, 
értékeket – kell létrehoznunk.

Magyarországon is változik az emberi tényező: az anyagi jólét terjed, az emberek térbeli mobilitása 
növekszik. Az internetes kereskedelem sajnos kedvezőtlen hatással van Földünk élővilágára. Rajtunk 
múlik, hogy mennyire vesszük igénybe a számunkra kínálkozó, korlátlannak tűnő lehetőségeket, 
amelyek kielégíthetik valótlan szükségleteinket, ugyanakkor saját létünket veszélyezteti a fajok pusz-
tulása által.

Zachar Zalán, őrsparancsnok
Váci Rendőrkapitányság
kereskenyi1@gmail.com
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