pedig a társadalomban el
foglalt helyét is. „A nemi
sztereotípiákat az adott
*
nem által betöltött társa
dalmi szerep gyakorlásához
szükséges jellemzők alkot
ják.”6 Ezek lehetnek leíró,
deskriptív jellegűek, ami
nem jelent mást, mint, hogy
„megmondják”, hogy milye
nek a nők és a férfiak, vala
mint lehetnek preskriptív,
vagyis normatív, előíró jel
legűek, amikor azt is „meg
mondják”, milyennek kell
lenniük a nőknek és a férfi
aknak. „A nemi sztereotípiák másik fontos jellemzője,
hogy nem csak külső kényszerként érvényesülnek. Az
énképbe beépülve befolyásolják az önmeghatározást
és a saját csoportról alkotott képet is, sőt, rendszeriga
zoló funkciójuk is van, vagyis hozzájárulnak a status
quo fenntartásához azáltal, hogy segítségükkel az em
berek megindokolják, igazolják a nemek közötti mun
kamegosztást, illetve a társadalmi rendet.”7
Nemek közötti tipizálás további fontos elhatárolási
alapja a biológiai, illetve a társadalmi nem közötti kü
lönbségtétel.
A biológiai nemünk a természet által eleve adott és
az adott nemre tipikusan jellemző tulajdonságokat
öleli fel, benne többek között genetikai, antropológiai,
fizikai és részben biológiai alapú pszichológiai és kog
nitív különbségekkel”.8 Itt kezdődik az alapvető elté
rés férfi, illetve nő között. Jelentős különbségek figyel
hetők meg, a külső jegyek vonatkozásában, mint pél
dául a testmagasság, testsúly, testalkat. Belső tulajdon
ságokban is észlelhető a differencia a nemek között,
hiszen a nők tipikusan érzékenyebbek, empatikusab
bak, türelmesebbek, szemben az ellenkező nemmel
ahol az agresszió vagy az erőszak tipikus viselkedési
mintaként szerepelnek. A személyiségvonás, a szerep
viselkedés, a fizikai megjelenés és a foglalkozás di
menziói mentén a férfiak jellemzői tipikusan a követ
kezők: domináns, racionális, objektív gondolkodású,
független, dönteni képes, versengő, agresszív, jó ve
zető, jó képességekkel rendelkezik a matematikában,
a természettudományokban és a sportban, jobban ér
dekli a politika.
A nők vonásai ezzel szemben jellemzően: intuitív,
alárendeli magát a férfiaknak, érzelmes, szubjektív,

Dr. Nagy Melánia
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Elméletek a női bűnözés
okairól
1.
Bevezetés
Tudományos közhely, hogy a női bűnözés aránya az
összbűnözésen belül sokkal csekélyebb a férfiakéhoz
képest, ezt a következtetést, a látencia körébe nem
eső bűncselekményekből lehet megállapítani. Az ará
nyok beszédesek, 80%:20% a férfiak javára.1 Mind
ezek ellenére az ENSZ 1970. évi IV. és 1975 évi V.
kongresszusa megállapította, hogy a női bűnözés
nem elhanyagolható, nem jelentéktelen.2 A nők, mint
elkövetők egy külön kategóriát jelentek a férfiak és
a fiatalkorúak mellett, számos sajátos jellemzővel és
körülménnyel.3 A női bűnözés okainak vizsgálatára
számos elmélet született a kriminológia tudományá
ban. A női deviancia ugyanis speciális attitűd, ami
nem kapcsolódhat egymáshoz, ennek alapját pedig
nem más, mint a nemi sztereotípiák generálják.

2.
Nemek közötti különbségek
„Linton meghatározása szerint a szerep az egyén által
az adott társadalomban, kultúrában betöltött státusz
hoz kapcsolódó viselkedésminta.”4 A nemi szerep eb
ből következően egy pervazív szerepet jelent, amely
az egyén összes többi szerepére hatással van, módo
sítva azok teljesítését, illetve kizárva más szerepek elér
hetőségét.5 Egy ember nemi identitása meghatározza
egyrészről a családban betöltött szerepét, másrészről
PhD hallgató, PTE ÁJK, Büntetőjogi Tanszék
Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós – Gönczöl Katalin:
Kriminológia-Szakkriminológia, Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2012.
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Szabó Anna: A női bűnözés az újabb kriminológiai irodalomban. arsboni.hu 3
Szabó Anna: i. m. arsboni.hu
4
Gilányi Eszter: Gondolatok a női bűnelkövetés lélektani aspektusairólkülönös tekintettel a maszkulinitásra. 2. o. http://www.uni-miskolc.
*

1

hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Gil%E1nyi%20
Eszter.pdf (2020.01.15.)

62

5
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 193. o.
hivatkozza Gilányi Eszter: Gondolatok a női bűnelkövetés lélektani aspektusairól-különös tekintettel a maszkulinitásra. 2. o. http://www.uni-miskolc.

hu/~wwwdeak/Collegium%20Doctorum%20Publikaciok/Gil%E1nyi%20
Eszter.pdf (2020.01.15.)

6
Kovács Mónika: Nemi sztereotípiák, nemi ideológiák és karrier aspirációk. In: Educatio, 2007. Tavasz. i. m.: 102. o. hivatkozza: Gilányi Eszter: Gondolatok a női bűnelkövetés lélektani aspektusairól-különös tekintettel a
maszkulinitásra. 2. o. http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak/Collegium%
20Doctorum%20Publikaciok/Gil%E1nyi%20Eszter.pdf (2020.01.15.)
7
Kovács M.: i. m. 100. o. G.
8
Rosta Andrea – Ádám Szilvia: Női élethelyzetek, (L’ Harmattan Kiadó, Budapest 2014) 11.

Országgyűlésben a képviselőnők aránya az összes
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3.
Elméletek a női bűnözés
okairól
Cesare Lombroso és William Ferrero tanai részletesen
kifejtik a női bűnözőkről alkotott elképzelésüket. A
női bűnözőket abnormális kategóriába sorolja és ezen
belül is szörnyetegeknek kezeli őket. Az elmélet sze
rint a született bűntettesek a prostituáltak. Ennek oka
ként, ismerteti, hogy egy nőnek ahhoz, hogy bűnözővé
váljon, sokkal több gátló erőt kell (anyaság, gyengéd
ség) leküzdenie, mint egy férfinak. 1896ban írt köny
vükben a nőket fejlődésben visszamaradt férfinak
vallják, akik testi felépítésüket tekintve gyerekesek
maradtak. Jellemzőiként hangsúlyozták a pszicholó
giai alacsonyabbrendűséget, továbbá, hogy konzerva
tív és gyengédségre, részvétre hajlamos, ugyanakkor
időnként előtör kegyetlensége is. Mindemellett
hazug, igazságérzete hiányzik, kevesebbet gondolkodik,
mint a férfi, ítélő ereje gyenge, és nem tud
különbséget tenni igaz és hamis között.14
Sigmund Freud pszichoanalitikus elmélete szerint,
ha a személyiség struktúrát alkotó három tényező mű
ködése nem megfelelő, akkor az egyén viselkedése
társadalmi normákba ütközhet. Ez a három tényező
pedig a következő:
– id (ösztönén): Az „id” a legősibb. Itt szerepelnek az
öröklött, a természetünk által meghatározott személy
telen, primitív szükségleteket, elemi hajtóerőket, ösz
tönkésztetéseinket, mint például a libidó, a nemi haj
tóerő, vagy a destrudo, a halálvágy. Az „id” mint a „sze
mélyiségünk „örömelv” alapján működő tudattalan ré
sze voltaképpen forrása a természetes vitalitásnak.”15
– az ego (én): olyan lelki funkciók sorolhatok közé,
mint az emlékezés, észlelés, gondolkodás. Kialakulása
annak köszönhető, hogy a neveléssel, szocializációval
a gyerek „örömelvi” létezése lassacskán „valóságelvivé”
válik, megtanulja az ösztönimpulzusait késleltetni. „Az
ego lényegében a személyiség végrehajtó szerve, ő
dönti el, hogy mely cselekvések megfelelőek, az »id.«
mely impulzusai és milyen módon elégíthetők ki. Az
»ego« közvetít az »id.«, a valóság és a szuperego követelményei között”
– szuperego (felettes én): a kulturális, társadalmi
lelkiismeret, amely a morál-, érték- és normarendsze
reket, gátlásokat jeleníti meg. Ez a szint, amely ellen
őriz. Az ellenőrzése sokrétű idetartozik például a kap
csolataink ellenőrzése más személyekkel vagy a kü
lönböző vágyaink kontrollja is. Ezen értékek, a belső
normák, a szocializáció során sajátítódnak el.16
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hiszékeny, függő, gondoskodó, áldozatos, ügyes a ház
tartásban és a gyermekgondozásban.9
Az agresszión: „ok nélküli támadást vagy tettleges
séget értünk, amely biológiailag meghatározott, gene
tikai alapú tulajdonsága a legtöbb állatnak, illetve az
embernek is.”10 A köztudat mégis az agressziót inkább
a férfi jellemző vonásai közé sorolja, azonban geneti
kai alapú tulajdonság, mely a nőkbe is kódolva van,
viszont, ha egy nő agresszív az teljes megbotránkozást
vált ki a társadalomból, míg egy férfi esetében telje
sen normális, hétköznapi viselkedési formaként érté
kelik. A női elkövető így a férfiakhoz képest kettős
normasértést követ el, mivel a jogi normák megszegé
sén túl szembeszegül a nőkkel szemben támasztott
társadalmi elvárásokkal is.11
A női szerepek tradicionális, illetve „modern” sze
repekre bonthatóak tovább, e különbségek alapját a
folyamatos fejlődés mellett a nők emancipációja való
sította meg. Tradicionális szerepek között szoktuk
megemlíteni a nőt, mint szerető, gondoskodó felesé
get, a háztartást vezető és a gyermekeit nevelő édes
anyát. Ezek a szerepek a családi élethez voltak köthe
tők. Egy olyan társadalmi berendezkedés, amelyben
a nők legfőbb feladata a meleg ebéd elkészítése, taka
rítás, mosás, gyermek nevelés, azzal volt egyenlő, hogy
teljesen megfosztották őket az önrendelkezésüktől.
Egy állandó függőségi viszonyban álltak, vagy az ap
jukkal, vagy a férjükkel. Tiltották a taníttatásukat és a
foglalkoztatottságukat is. Elmondható, hogy az elnyo
mottság, a kiszolgáltatottság és az alárendeltség volt
a nők viszonyaira jellemző. Napjainkban már érvénye
sülést nyer a „gender balance” vagyis a nemek egyen
jogúsítása, melynek megvalósítására el is fogadták: „A
nemek közötti egyenlőségre vonatkozó cselekvési ter
vet (2016–2020)”.12
A mai modern társadalmakban e hierarchikus vi
szony, tehát feloldódni látszik, azonban még mindig
vannak olyan területek, ahol a nők háttérbe szorítása
érzékelhető. A tények pedig a következők:„A Magyar
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A vizsgálat során különbséget kell tennünk a férfiak
és a nők szuperegojának fejlődési folyamatában. „A
szuperego létrejötte a pszichoszexuális fejlődés fallikus
szakaszára tehető, mely egyben a férfiasság és nőiesség
kialakulásának időszaka is. Az Ödipuszkomplexus
együtt jár az attól való félelemmel, hogy az apa az anya
iránti vágyakat fia kasztrációjával bosszulja meg. E fé
lelem az apával való azonosulással oldható fel. Az énbe
vetített szülői tekintély alkotja a felettes én magját. Ide
ális esetben az Ödipuszkomplexus teljes megsemmi
sülése következik be, és létrejöhet a megfelelően fejlett
szuperego.” A lányok fejlődése jóval bonyolultabb, mint
a férfiaké, a nők felismerik, hogy nem rendelkeznek
férfi nemi szervvel, ez péniszirigység kialakulásához
vezethet, valamint az anyával szemben ellenséges ér
zések felszínre kerülésével járnak együtt. Ezt követően
három fejlődési irány nyílik meg:
az első: kialakul a normális nőiesség, a második: sze
xuális gátlás vagy neurózis jön létre míg a harmadik
esetben előfordulhat férfiasságkomplexus is, ami
homoszexualitáshoz is vezethet.
Látható, hogy a freudi elmélet nem sok jóval kecseg
tet a nők esetében, ha azok nem lépnek a nőiessé vá
lás útjára, ennek hiánya esetén hangsúlyozza, hogy a
nők deviánssá válnak, ha pedig megfelelően kifejlődik
nőiségük, gyengébb erkölcsi érzékük miatt kiszolgál
tatottá válnak ösztönkésztetéseik iránt.
Sheldon Glueck és Eleanor Glueck kriminológus
házaspár is foglalkozott a női bűnözés rejtelmeivel,
igaz, hogy legfőbb irányvonaluk a fiatalkorúak bűnö
zési tendenciái voltak, de emellett ők is kidolgoztak
egy elméletet a nőkre. „500 női bűnöző” címmel 1934
ben megjelentették vizsgálati eredményeiket. A kuta
tásukból arra következtettek, hogy a női bűnözés oka,
a szexuális kontrollal szembeni lázadás. Hangsúlyoz
ták a deviáns viselkedés kialakulásában a családi prob
lémák közbenső szerepét.
Edvin H. Sutherland differenciális asszociáció elmé
lete szerint a bűnözés egy tanult viselkedés, mint bár
milyen más magatartás. Meglátása szerint a bűnözői
attitűdöket közösségi csoportokban szerzik egymástól
a tagok. A lányok szigorúbb társadalmi kontroll ered
ményeként, nem vesznek részt ilyen jellegű csoporto
sulásokban, így kevesebb esetben válnak bűnözővé
mint a férfiak.
Azonban, ha mégis bűnözői életpályára lépnek, ak
kor is cselekményeik elkövetéseiben az érzelmi indo
kok állnak. Sok esetben hosszú éveken át őrlődnek,
magukba fojtják agressziójukat, amely hatalmas erővel
tör fel belőlük. Legtöbbször a nők által elkövetett em
berölés hátterében a bosszúvágy, a harag, a gyűlölet,
az áldozattól való szabadulási vágy áll. Jellemző még
a nők elkövetési módszerére, hogy akkor végeznek ál
dozatukkal, amikor azok alszanak, gyakran elkábítják
őket. Ez utal arra is, hogy félnek a haragjuktól, a meg
torlástól, inkább kerülik a szemtőlszembeni „össze
csapást”.17
17
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A nők és férfiak közötti bűnelkövetés jellemző kü
lönbségeinek listája:
• a férfiak valamennyi devianciában és bűnözésben
magasabb arányban elkövetők mint a nők, kivéve
néhány bűncselekményt, ilyen tipikusan a pros
titúció és a csecsemőgyilkosság,
• a nemek közötti különbség a súlyosabb, életelle
nes bűncselekmények esetében nagyobb, mint a
kisebb, bagatellcselekmények esetén
• a férfiak a bűncselekmények tipikus és leggyako
ribb áldozatai,
• a nők döntő többségében áldozatai szexuális bűn
cselekményeknek,
• a nők gyakrabban követnek el bűncselekményt
hozzátartozóik, gyerekeik, férfi partnerük ellen,
mint a férfiak,
• a vagyon elleni, a politikai, a gyűlölet bűncselek
mények a férfiak által leggyakrabban elkövetett
cselekmények,
• a nők sokkal inkább kapcsolataik védelmében,
érzelmi okokból követnek el bűncselekményeket,
• az erőszakos bűncselekmények elkövetése fiata
labb korban kezdődik a férfiaknál, mint a nőknél,
• a nőknél a bűnözés időtartama többnyire két cik
lusban zajlik, egy fiatalkori 20–30 év között és
egy későbbi 45–60 év között, de nem haladja meg
a 10 éves időtartamot,
• a férfiak esetében sokkal gyakoribb a kriminális
karrier, az életen át tartó elkövetési magatartás,
a többszöri visszaesés,
• a nők a férfiakkal szemben, sokkal inkább egye
dül vagy rövidebb ideig tartó, időszakos csoport
ban követik el bűncselekményeiket,
• a nők a bűnbandákban főként kiszolgálói, kísérői
szerepet töltenek be,
• gyakran a férfiak hatására, kezdeményezésére ke
rülnek a nők bűnelkövetési lehetőségek közelébe.18

4.
Összegzés
A felsorakoztatott elméletek nem egy taxatív felsoro
lását jelentik a női bűnüldözésben kutatók álláspont
jainak. Mindösszesen kiemel és bemutat, néhány olyan
korábbi elméletet, amely a napjainkban is magyará
zatként szolgálhatnak a női bűncselekmények elköve
tőinek lelki hátterének a megismerésében. Nincsen
olyan elmélet, amelyről egyértelműen megállapítható,
hogy kizárólag ez az okozati összefüggés az, amely mi
att a nők deviánssá válnak. Álláspontom szerint a né
zetek és elméletek összességéből lehet következteté
seket levonni és egyedi, speciális helyzeteket elemezni
és megérteni. 
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