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A félévtizedes távolság lehetõvé teszi, hogy az adatok alapján, a politikai és média-megközelí-

téstõl eltérõ, az objektív valóságot hitelesebben bemutató vizsgálat eredményeképpen mutas-

suk be, miszerint a 2015-ös tömeges, irreguláris migráció hatással volt-e és ha igen hogyan

hatott Németország bûnügyi helyzetére, pontosabban a bûnügyi adatokra.

Négy évvel a tömeges illegális migrációs hullámot követõen, ideje megvizsgálni,

hogy az irreguláris migránsok milyen hatással vannak a biztonságra, a bûnügyi hely-

zetre. Ezen ismeretek talán érdekesek lehet a katonáink számára is, különös tekin-

tettel arra, hogy 2019 nyarán ismét jelentõs létszámmal vesznek részt hazánk külsõ

határainak határõrizeti feladataiban.
1

A 2015-ös tömeges irreguláris migráció lényegében meglepte és megrázta

Európát,
2

a politikai szférát és az állampolgárok többségét is, sõt, a közbeszédet még

azóta is meghatározza.
3

Pedig a migrációs hullám gyakorlatilag elült, mégis sokan a

„migránsoktól”
4

féltik a biztonságot, félnek, hogy feleségüket, leányukat „ezek”

megerõszakolják, az utcán megtámadják, megölik, illetve terrorcselekményeket
5
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1 https://honvedelem.hu/cikk/ujra-vedik-a-katonak-a-hatart/ (Letöltve: 2019. 06. 14.)

2 A migrációs hullám lényegében Európát csak minimális mértékben érintette, más földrészeket, más

térségeket sokkal súlyosabban érint a menekülõk kérdése. Például a menekültek 86%-a fejlõdõ orszá-

gokban talál menedéket. Részleteket lásd: Ritecz – Sallai (2016).

3 A 2015-ös tömeges méretû illegális migrációs helyzet összetevõit és fõ ismérveit Kui László 2017-ben

részletesen feldolgozta a Magyar Rendészetben megjelent tanulmányában A tömeges méretû illegális

migráció rendészeti kezelésének helyzete Magyarországon címmel.

4 Terjedelmi okokból itt nem részletezem, hogy maga a megnevezés is téves, aki a helyes, pontos foga-

lom használatot meg kívánja ismerni annak ajánlom Ritecz György: A Migráció a XXI. század kezdetén

címû könyvének tanulmányozását, lásd: 7–23. old.

5 Valós tényeket lásd: Ritecz (2016, 103–123).
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követnek el. Mennyire megalapozottak e félelmek? Vagy, ahogy Póczik fogalmazza:

„… vajon a menedékkérõk megjelenése fokozza-e a bûnözés terjedelmét, s ha igen, vannak-e

olyan területek, amelyek kitüntetett figyelmet érdemelnek”.
6

Ahhoz, hogy valós informáci-

óval rendelkezzünk, talán célszerû az egyik leginkább befogadó ország hírében álló

Németország adatait megvizsgálni.

A migráció

Az Eurostat adataiból
7

ismerhetõ, hogy nemcsak a legmagasabb a bevándorlás

Németországban az EU országai között, de itt emelkedik legdinamikusabban is.

2016-ban az EU-ba bevándoroltak 23%-a Németországot választotta, míg a második

Nagy-Britanniába a bevándorlók 13%-a ment. 2009-hez képest 2015-ben közel négy

és félszeresére nõtt az adott évben Németországba bevándoroltak száma.
8

Ez azt

jelezheti számunkra, hogy ideális alanya a kutatásnak Németország. De mint tudjuk,

a bevándorló nem azonos a menekülttel ezért nézzük meg, hogyan is alakult a mene-

kültkérelmek száma Németországban.
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1. ábra.

A Németországban folyamatban lévõ menekültügyi eljárások 2009 óta9

(Forrás: Das Bundesamt in Zahlen 2018. Asyl, 62. old.)

A menekültek

6 Póczik (2017, 156)

7 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00176/default/table?lang=en) (Letöltve: 2019. 06. 16.)

8 Igaz azóta majdnem a felére (40,6%-al) csökkent az évente bevándorlók száma.

9 Jelmagyarázat: Erstanträge – elõször benyújtott kérelem, Folgeanträge – további kérelem. Külön

köszönet prof. Dr. Fórizs Sándornak a szakmai és szaknyelvi támogatásért.



Az 1. ábrából is jól látható, hogy nemcsak a bevándorlók, hanem a menekültek

száma is drasztikusan megemelkedett az elmúlt tíz évben, Németországban. Ez meg-

erõsíti azt az elgondolásunkat, hogy szinte optimálisan választottuk ki a vizsgála-

tunknak ezt az országot. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy 2016-ban az EU országai-

ban benyújtott menekültkérelmek 59,9%-t Németországban regisztrálták.
10

Ebbõl

eredõen egyesek szerint „Az Európába érkezõ muszlimok, különösen a magukat az iszlám

elkötelezettjeinek érzõ arabok körében erõs identitásbeli és státuszfeszültség keletkezik…”.
11

Mielõtt belemegyünk a bûnügyi adatok elemzésébe, meg kell jegyeznünk, hogy

csak akkor kaphatunk reális képet, ha van viszonyítási alapunk. Tekintettel arra, hogy

egyes országokban más-más a büntetõ törvénykönyv és a büntetõeljárási rend, illetve

a statisztikai rendszer is, így más ország adataival való összevetés igencsak kockázatos

lenne.
13

Erre csak egy példát nézzünk. Mint tudjuk Magyarország lakosságához ké-

pest Németország lakossága több mint nyolcszoros, így gondolhatnánk, hogy az elkö-

vetett bûncselekmények száma is viszonylag arányosan alakul. Vagyis a 2018-ban

hazánkban felfedett 199 830 bûncselekmény alapján gondolhatnánk, hogy 1,6 millió

bûncselekmény körül alakul a német érték. Ezzel szemben a 2. ábra alapján látjuk,

hogy a tényleges érték ennek több mint a háromszorosa. Ezért sokkal célszerûbb, ha

viszonyítási alapként az adott ország adatainál maradunk, vagyis az idõbeni változást,
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2. ábra.

A Németországban elkövetett bûncselekmények és gyanúsítottak száma 2001–2018

(A szerzõ által készített ábra. Forrás: Bericht zur Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2009-tõl 2018 számig)
12

A bûnügyi adatok

10 Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/MIGR_ASYAPPCTZA

11 Póczik (2017, 158)

12 Bundesrepublik Deutschland und die PKS-Statistiken auf der BKA-Homepage (www.bka.de).

13 Lásd bõvebben: Mátyás Szabolcs – Sallai János (2014): Kriminálgeográfia.
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mondhatnánk a trendet célszerû vizsgálni.
14

Ezen túl Korinek László akadémikus

intelmét is megfogadjuk, mely szerint a bûnözés mértékének, változásának megítélé-

séhez nem elégséges az abszolút bûnügyi statisztikai adatok elemzése. Célszerûbb a

hosszabb idõintervallumban való vizsgálódás és a változások irányának megfigyelése.

A hosszabb idõsávban vizsgálva – akár a német egyesüléstõl – látható, hogy

egyfajta csökkenõ trend (kisebb hullámzással) érzékelhetõ az elkövetett bûncselek-

mények vonatkozásában. Vagyis a közel 7 milliós nagyságrendrõl 5,5 millió közelébe

süllyedt az ismert bûncselekmények száma. Eközben az elkövetõk – pontosabban

gyanúsítottak, mivel a német (rendõri) statisztika ezt tartja nyilván – száma lénye-

gében stagnál 2,3 millió fõs szinten. Ha részletesebben megnézzük, láthatjuk, hogy a

gyanúsítottak száma az 1993-as közel 2 milliós szintrõl (2 051 775) fokozatosan emel-

kedett 2004-ig a 2,4 milliós (2 384 268) szintig. Majd esni kezdett egészen 2012-ig ismét

a 2 milliós (2 094 118) szint közelébe. Miért is lehet ez fontos?

2004-ben ugyanis az ún. „tízek” csatlakoztak az Európai Unióhoz és a Schengen

térséghez. Vagyis tíz új tagállam (köztük hazánk is) vált az európai közösség részévé

és a belsõ határokon az ellenõrzés megszûnt. Az ehhez kapcsolódó feltételezés az

volt, hogy az ellenõrzés elmaradása „biztonsági deficitet” fog eredményezni, ami azt

jelentette volna, hogy több bûncselekmény és több elkövetõ észlelhetõ a régi és az új

tagállamokban egyaránt.

Igaz, bele lehet kötni a gondolatba, mert csak 2007. december 21-tõl
15

szûnt meg

ténylegesen a belsõ határokon a határellenõrzés, mivel ekkor történt meg a teljes

jogú schengeni csatlakozás. De látjuk, a német gyanúsítotti adatok 2007-ben is töret-

lenül csökkenést mutattak. Ez arra utal, hogy vagy nem volt kellõen megalapozott a

feltételezés a biztonsági deficit kialakulásáról, vagy az úgynevezett kompenzációs

intézkedések voltak eredményesek. Ennek elemzésébe itt most nem mennénk bele,

mivel nem tartozik szorosan a témához, de érdemes elgondolkodni rajta. Annál is

inkább, mivel a Németországban ismerté vált bûncselekmények száma is éppen

2004-tõl kezdett csökkenni (ld. 2. ábra).
16

Azt is láthatjuk, hogy 2013-tól mind a Németországban ismerté vált bûncselekmé-

nyek száma, mind a gyanúsítottak száma elkezdett emelkedni. 2016-ig szinte folyama-

tos az emelkedés (igaz abban az évben a növekedési ütem megtört), a bûncselekmé-

nyek száma három év alatt 6,9%-al emelkedett. Majd jön a 2017-es év, melyben az

ismertté vált bûncselekmények száma az addigi legkisebbre esett (5 761 984), mely egy

év alatt 9,6% csökkenést jelentett. 2018-ban további 3,6%-ot esett az eddigi legalacso-

nyabb szintre, 5,5 millió cselekményre. A gyanúsítottak száma 2015-ig nõtt ütemesen

és így gyakorlatilag két év alatt 13,1%-al növekedett, majd a 2016-ban egy enyhe

visszaesés jelentkezett, aztán 2017-ben 250 ezerrel csökkent a bûncselekménnyel

gyanúsítottak száma, vagyis ismét a 2012–13-as, 2,1 milliós szintre csökkent a szá-

muk. 2018-ban további 61 ezer fõvel csökkent a gyanúsítottak száma, így az egyesült

RITECZ GYÖRGY: A migráció és a bûnözés viszonya, a külföldiek... – 1. rész

14 Nagyon jó elemzéseket készített Fórizs professzor, de nehéz viszonyitani az általa leírtakat.

Lásd: Fórizs (2016, 2017, 2018)

15 A szárazföldi és vízi határokon, míg a légi határokon 2008. március 28-tól.

16 Érdekes módon a legtöbb európai országban 2002–4 között egy csökkenõ trend indult el az ismert

bûncselekmények számát tekintve, hazánkban már 1998-tól.



németországi legkevesebb gyanúsítotti érték szerepel a statisztikákban valamivel

2 millió felett.

Tehát az évtized közepén két-három éves periodusban nõtt az ismertté vált bûn-

cselekmények száma és a cselekményekkel meggyanúsítottak száma is megemelke-

dett, majd a korábbi szintre, illetve ez alá – történelmi minimumra – csökkent.

Ez alapján úgy tûnik, lehet összefüggés a tömeges irreguláris migráció és a bû-

nözés emelkedése, hullámzása között Németországban. Azért szükséges ezt részlete-

sebben is megvizsgálni, annál is inkább, mert a bûnügyi statisztikában (eddig) csak

az összes gyanúsított értékét néztük, vagyis ebben benne vannak a német állampol-

gárok és a külföldiek egyaránt. Pontosabban „nem német”, mert a PKS (Polizeiliche

Kriminalstatistik) ezt a kifejezést használja, „Non-German suspects”.

Azért is megkerülhetetlen a további vizsgálat, mivel például az említett emelke-

dés idõszakában, vagyis 2013–2016 között a Németországba érkezett turisták száma

is éppen 12,7%-al
17

növekedett. Ezen kívül kevésbé közismert, hogy nemcsak a be-

vándorlás magas Németországba, hanem az onnan történõ kivándorlás is.

Tudjuk, hogy az európai országok közül Németországba vándorolnak a legtöb-

ben, a 3. ábra már azt is megmutatja, hogy az elmúlt közel három évtized alatt

a kitelepülõk száma évente szinte megegyezett a betelepülõkével. Ezen belül is
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3. ábra.

A Németországba be- és kitelepülõk alakulása 1991–2018 között

(A szerzõ által készített ábra. Forrás: Migrationsbericht 1999 és 2018 adatai)

A be- és kivándorlók

17 World Tourism Organization (UNWTO). https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL

(Letöltve: 2017. november 22.)
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természetes módon a külföldiek dominálnak. Azt is világosan láthatjuk, hogy az

utolsó évtizedben drasztikusan megnõtt a betelepülõk száma és annak ellenére,

hogy a kitelepülõk száma is szinte megduplázódott, a migrációs hozadék egyértel-

mû. Az adatokból az is világosan látszik, hogy a 2015 évi kiugró „betelepülõi” érték a

következõ években negyedével esett, míg a kitelepülõk száma csak tizedével.

Célszerû megnézni azt is, hogy honnan is jönnek a Németországba betelepülõk.

Az adatok vizsgálata,
18

a trend, illetve a nagyságrend azt mutatja, hogy az

elmúlt évtizedekben végig az Európából érkezõk voltak a meghatározók, de még

az utolsó évtizedben is a kelet-közép-, illetve a nyugat-európai országok polgárai

érkeztek nagy számban és nem a médiában, illetve a közvélekedésben emlegetett

afrikaiak és ázsiaiak.
19

Azt láttuk már, hogy az utóbbi négy évben nõtt, majd visszaesett a statisztikailag

kimutatható bûnözés Németországban, de azt is, hogy a külföldiek jelenléte, illetve

annak növekedése régebbi keletû, már több mint egy évtizedes, így direkt kapcsolat

így nem állapítható meg.
20

Ennek igazolására, avagy cáfolatára sokkal alkalmasabb lehet a külföldiek által

elkövetett bûncselekmények statisztikáinak elemzése.

Nem németek által elkövetett bûncselekmények

A külföldiek által elkövetett bûncselekmények vonatkozásában nagyon jó orientáci-

ós alapot adhat a bûncselekményekkel meggyanúsítottak tartózkodásijog szerinti

megoszlásának alakulása, melyet sajnálatos módon a PKS-ek csak 2011-ig tartalmaz-

nak. Ezzel együtt az adatokbó
21

kiderül, hogy az elmúlt harminc évben a külföldiek

által elkövetett bûncselekmények változásában leginkább az illegálisan érkezõk (irre-

guláris migráns) és a menedékkérõk által elkövetett (pontosabban ezzel meggyanú-

sított) bûncselekmények játszottak vezetõ szerepet (korábban). Vagyis a külföldiek

által elkövetett ismert bûncselekmények száma ténylegesen akkor nõtt meg, amikor

e két kategóriába tartozó cselekmények szám megugrott. A szocialista világrendszer

összeomlása után, mikor nagy vándorlási hullám indult meg, akkor volt magas a

gyaníthatóan külföldiek által elkövetett bûncselekmények száma, amikor az illegáli-

san érkezettekhez évente közel másfélszáz ezer bûncselekmény volt köthetõ, míg a

menedéket keresõkhöz további 100–200 ezer bûncselekmény kapcsolódott. Vagyis

az összcselekmény közel 20–20%-át (együtt 40%) tették ki. Az ezredforduló elöttõl

viszont folyamatosan csökkeni kezdett az irreguláris és a menedékkérõkhöz köthetõ
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18 Forrás: Fakten statt Stimmungslage Malteser Migrationsbericht 2017, Stiftung Malteser

Migrationsbericht Köln 2017. pp. 22. Megjegyzendõ, hogy ez a legszélesebb értelmû adatkör amit vizs-

gálunk. Vagyis a betelepülõkön és a menekülteken (és kapcsolódó társ fogalmak alá tartozó személye-

ken) kívül ide tartoznak a különbözõ tartózkodási engedéllyel rendelkezõk is.

19 Hasonló következtetésre jutottak mások is. (Deák – Gáspár – Háncs – Révai 2016)

20 Megjegyzendõ, hogy Németország demográfiai problémáira is egyfajta megoldásnak gondolja a kül-

földiek növekvõ számú jelenlétét területén, szemben például Oroszországgal, ahol az egyes határ

menti övezeteiben potenciális veszélyként számolnak a „demográfiai expanzió”-val. (Deák 2018)

21 Forrás: Bericht zur Polizeilichen Kriminalstatistik 1992-tõl 2012 számig.



bûncselekmények száma és ezzel együtt az összes nem német által elkövetett bûncse-

lekmény is, sõt a belsõ arányok is jelentõsen megváltoztak. Az ezredforduló elsõ évti-

zedének végére a bûncselekményekkel gyanúsított irreguláris migránsok száma

ötvenezer alá csökkent, ezzel együtt az összes cselekményen belüli arányuk 10% alá

esett. Ugyanezen idõben a menedékkérõkhöz kötött bûncselekmények száma éves

szinten 20 ezres érték közelébe zuhant és így a belsõ arányuk is 5% alá került.

Sajnálatos, hogy az ilyen jellegû statisztikai szolgáltatás 2012-tõl
22

nem áll ren-

delkezésre, pedig az elmúlt 4-5 évben történt változásokat jól mutathatná ezen

megközelítés. A fentieken túl viszont jól érzékelhetõ az „egyéb” kategória súlyának

és jelentõségének megváltozása. Addig, amíg a kilencvenes évek elején százezres

nagyságrendet sem érte el a hozzájuk köthetõ gyanúsítások száma, addig 2011-ben

már meghaladta a 264 ezres számot, míg a belsõ arányuk 20% alatti szintrõl indult és

az utolsó ismert adat szerint már gyanúsítottak több mint fele (54,7%) az egyéb

tartózkodási jogcím alá esett. Ez is jelzi a nemzetközi összehasonlíthatóság nehéz-

ségét, az eltérõ jogi megközelítést, de egyben azt is, hogy az értékelt idõszakban

jelentõs jogszabályváltozások történtek, egyre több új tartózkodási jogcím került

meghatározásra, melyek a korábbi statisztikákban értelemszerûen nem szerepelnek,

illetve nem úgy. Lényegét tekintve az „egyéb” kifejezés egy összetett csoportot rejt,
23

mely például tartalmazza egyebek mellett a „megtûrteket”,
24

menekült kérelmi

döntésük fellebbezésének eredményét várókat, munkanélkülieket.
25

Azt mindenesetre leszögezhetjük, hogy az adatok alapján Németországban a

nem németek által elkövetett bûncselekmények zömét a valamilyen jogszerû (széles

értelemben vett) tartózkodási engedéllyel (ide értve a turistától a menekültig) rendel-

kezõ személyek követték el, illetve õket gyanúsították meg a német hatóságok.

Nézzük kicsit részletesebben a XXI. századi adatokat! (Ábra következõ oldalon!)

A német bûnügyi adatokból (4. ábra) jól kivehetõ, hogy 2004-et követõen egyre

kevesebb bûncselekményt regisztráltak, majd 2013-tõl enyhe emelkedés érzékelhetõ,

de a 2016-os érték (6 372 526), még mindig elmarad a 2004 évi adatoktól (6 633 156),

majd a 2017-ben történt esés, majd a 2018-as további csökkenés lényegében megerõ-

síti a korábbi csökkenõ trendet. Ugyanez a trend érvényesül az (összes) gyanúsítot-

tak vonatkozásában is, vagyis 2004-tõl csökkenés, majd 2013-tól emelkedés, mely

nem éri el a 2004-es szintet, majd 2017-es és 2018-as csökkenés.

Az ábrán láthatjuk még a német és nem német gyanúsítottak számának alakulását

is. Szintén 2004-tõl mindkét kategória csökkenést mutat, csak míg a németek egész

végig 2018-ban is csökkenõ trendet jeleznek, addig a nem németeknél a meggyanú-

sítottak száma enyhe emelkedésbe kezdett már 2009-tõl, jelentõs, 300 ezres ugrás vi-

szont 2015-ben következett be, majd egy év stagnálás után 2017-ben 200 ezres
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22 Érdekes és sajnálatos módon a külföldi állampolgárok és a bûnözés kapcsolata Magyarországon címû

kiadvány, ENYÜBS adatok ismertetése, nyilvánossá tétele is 2012-tõl szûnt meg.

23 Die „Sonstigen“ umfassen eine heterogen zusammengesetzte Restgruppe, zu der z. B. Erwerbslose,

nicht anerkannte.

24 Duldung – lényegét tekintve (szerzõ értelmezése) menekült, vagy befogadotti státuszra nem jogosult,

de vele szemben a visszaküldés tilalma (non-refoulment elve) érvényes.

25 A szerzõ fordítása.
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visszaesés következettbe, majd 2018-ban további igaz kisebb csökkenést mutatnak

az adatok.

Tehát az elkövetett (regisztrált) bûncselekmények száma és a nem német gyanú-

sítottak száma egyaránt emelkedett az évtized közepén, majd a következõ két évben

már visszaesett.

Konklúzió

Az elmúlt két évtizedben Németországban csökkent az ismerté vált bûncselekmé-

nyek száma, ezen belül a nem németek által elkövetett cselekmények is. Bár a pár

évvel ezelõtti tömeges irreguláris migráció hatására a csökkenõ trend megtörni

látszott, de a migrációs válság elmúltával a csökkenõ tendencia folytatódik. Ezzel

együtt azt is láthattuk, hogy jelentõs a ki- és a bevándorlás, így nem mindegy, hogy

éppen mennyi külföldi van jelen az országban, illetve, hogy honnan is érkeztek,

vagyis kik is jelenthetnek biztonsági kockázatot. Ez viszont jelen kiadvány kereteibe

nem fér bele, ez már egy további tanulmány tárgya lesz.
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