
Szocializáció és deviancia 
Az  erőszakos bűncselekményt elkövetettek iskolai életútjának vizsgálata egy vidéki Fegyház és Börtönben 

A kutatás elméleti keretei   
Deviancia elméletek 

 

• Émile Durkheim szerint a családi, munkahelyi, politikai, vallási és társadalmi 

csoportok különböző mértékben integrálják az egyént. 

• Robert Merton szerint akkor beszélhetünk anómiáról, ha az egyén célját nem 

képes megengedett eszközök igénybevételével elérni. 

• A Chicagói Egyetem Szociológia Tanszéke Park és Burgess vezetésével 

összehasonlította a városrészekben előforduló normaszegő viselkedéseket, 

majd térképet készítettek a városban előforduló normaszegési arányról. 

•A szociálpszichológiai magyarázatok az egyén normaszegővé válásában a 

szocializáció szerepét hangsúlyozzák. 

 

 

A kutatás hipotézisei 

• Feltételezem, hogy a deviáns tettek elkövetői nagyszámban kerülnek ki az 

alacsony státuszú aluliskolázott családokból.  

• Feltételezem azt, hogy a deviáns tetteket elkövető személyek zömmel 

sokgyermekes családból kerülnek ki.  

• Feltételezem azt is, hogy a különböző deviáns tettek tipizálhatóak a 

szocializációs háttér függvényében.  

• Feltételezem azt, hogy a deviáns tettek elkövetőinek a családjában és a 

kortárscsoportjában is jelen van a deviancia.   

• Illetve feltételezem azt is, hogy az erőszakos bűncselekmények elkövetői a 

tett pillanatában alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álltak. 

A megismerés problémái 

• Engedélyek beszerzése hosszabb időt vesz igénybe. 

• A BV intézet szigorú szabályai miatt a kommunikáció szabályokhoz kötött. 

• Elektronikus eszköz használata nem megengedett, így folyamatosan 

jegyzetelni kell, ami zavaró lehet a beszélgetés során. 

• Nincs ilyen jellegű vizsgálat, így nehéz összevetni a kapott eredményeket 

más hasonló kutatások eredményével.  

A kutatás módszere 

• A kutatás strukturált interjúk keretében zajlott. 

•  A kutatásba bevont 25 elítélt kiválasztása teljesen véletlenszerű 

kiválasztással történt.  

• Egyetlen kitételem volt a kutatásba bevont személyekkel kapcsolatban,  

hogy minden megkérdezett - valamilyen erőszakos bűncselekmény miatt 

jogerős szabadságvesztést töltő fogvatartottak közül kerüljenek ki, ugyanis a 

hipotéziseimben is azt  feltételeztem, hogy ezeknek az embereknek van a 

legalacsonyabb iskolai végzettsége és a legeltorzultabb pszichéje. 

A kutatás eredményei 

•Feltételezem, hogy a deviáns tettek elkövetői nagy számban kerülnek ki az 

alacsony státuszú aluliskolázott családokból.  

 A feltételezés igazolódott, hiszen az elítéltek nagy száma élt 

sokgyerekes családban, illetve nyilatkozott arról, hogy szegényes, 

hányattatott gyerekkora volt.  

• Feltételezem azt, hogy a deviáns tetteket elkövető személyek zömmel 

sokgyermekes családból kerülnek ki.  

 A feltételezés igazolódott, hiszen a megkérdezett 25 elítéltből 13-an 

éltek olyan családban, amiben a gyermekek száma meghaladja a 3 főt. 

• Feltételezem azt, hogy a deviáns tettek elkövetőinek a családjában és a 

kortárscsoportjában is jelen van a deviancia.  

 A hipotézis igazolódott, hiszen a 25 megkérdezett közül 15 nyilatkozott 

úgy, hogy a családjában volt valaki büntetve. 

• Feltételezem azt is, hogy a különböző deviáns tettek tipizálhatóak a 

szocializációs háttér függvényében. 

A hipotézis igazolódott, hiszen az elkövetők nagy száma került ki 

elszegényedett sorsú családból, illetve volt olyan baráti társasága, ami a 

deviáns karrier felé sodorta az egyént.  

• Feltételezem azt, hogy az erőszakos bűncselekményt elkövetetteket 

korábban érte valamilyen iskolai kudarcélmény. 

 A feltételezés igazolódott, hiszen 14 ember nyilatkozott úgy, hogy érték 

korábban iskolai kudarcok, amelyek befolyásolták életét. 

 

A kutatás eredménye  

• Kutatásom azt igazolta, hogy a deviancia egyik legfőbb gyökere, az alacsony 

iskolai végzettség, a fiatalkorban megélt sorozatos iskolai kudarcélmények és 

az alacsony társadalmi státusz. 

• Összefüggés fedezhető fel az inadekvát szülői nevelés és a bűnelkövetések 

között is.  

• Az interjúk azt igazolták, hogy a kvalifikálatlan emberek nem mérik fel tettük 

következményeit, nem számolnak az esetleges retorziókkal. 

 

A kutatás összegzése 

• Az alacsony iskolai végzettségű emberek problémamegoldó képessége jóval 

fejletlenebb, mint a magasabb iskolai végzettségűeké, melyek egy-egy 

váratlan problémahelyzetben erőszakos bűncselekmények elkövetéséhez 

vezethetnek. (Pl.: Olaszliszkai-gyilkosság, Alsószuhai-gyilkosság stb…)  

• A kutatásból megállapítható, hogy az elítélt személyek nagy száma, a 

magyar átlagnál jóval nagyobb létszámú családban nőtt fel. .  

• Az egyéni szocializáció szempontjából fontos mérföldkő volt a 

megkérdezettek körében a mikrokörnyezetük. A megkérdezettek többségének 

családjában és baráti körében is van büntetett előéletű ember.  

• A legtöbb megkérdezettnek volt valamilyen lelki vesztesége, amit nehezen 

tudott feldolgozni. Jellemző, hogy még a súlyos, traumatikus esetekben sem 

fordulnak szakemberhez, pl. közeli hozzátartozó váratlan halála. A 

poszttraumás stressz pedig képes kiváltani agressziót, ami akár az 

emberölésig is fajulhat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Andorka Rudolf szerint az egyén normaszegővé válásában a szocializációs zavarnak van meghatározó szerepe.  

A nem teljesen érett vagy gyenge személyiség nem képes a felnőtt-élettel együtt járó feszültségeket elviselni és ezek elől menekül devianciába.  

• A közvetlen környezetnek ott van szerepe, hogy milyen devianciát választ.   

• Mind a feszültséghelyzetek gyakorisága és élessége, mind pedig a kulturális értékek és normák nagymértékben függnek a társadalomtól, az 

elidegenedés fokától is. 

• Cohen bűnözői szubkultúra elmélete alapján a fiatalkorú deviáns csoportokban való részvétel legfontosabb indoka az, hogy az ifjú csak itt kaphat 

elismerést, itt érhet el sikereket, hisz a többi csoportban, az iskolában vagy munkahelyén sorozatos kudarcokat él át. A siker és a megbecsülés miatt 

kerül kapcsolatba velük. 

A kutatás elméleti keretei II. 
Sutherland differenciális asszociáció elmélete  

 

• Az egyén akkor válik deviánssá, ha több előnye származik ebből, mint a 

normakövető magatartásból.  

• A racionális választás általános szociológiai elméletének térhódításával 

megjelent a bűnözésnek a racionális választáselmélet szerinti magyarázata. Ez  

a várható haszonnal és a költségek kockázatával magyarázza a 

bűncselekményeket.  

• Ha a nyereség nagyobb, mint a lebukás esélye vagy a büntetés mértéke, 

ilyenkor az emberek inkább döntenek a deviáns magatartás elkövetése mellett. 

Hollósvölgyi Máté  
pártfogó felügyelő 
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