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1. Előszó

A könyv egy olyan szociálpszichológiai kutatás eredményeit ismerteti, amely 2012-ben 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tanuló első és ötödéves joghallgatók igazság-
szolgáltatással, bűnözéssel (bűnüldözéssel) kapcsolatos véleményét (attitűdjeit) térképezte 
fel. A célcsoport kiválasztásának indoka az a hipotézis volt, hogy a joghallgatók csoportja 
számos erősen vitatott társadalmi kérdés (abortusz, halálbüntetés, bűnmegelőzés stb.) 
szociális reprezentációja tekintetében a tudományos, szakmai és laikus megközelítések 
olvasztótégelyeként funkcionál. A vizsgálat homlokterében elsősorban nem is a hallgatók 
véleményének, hanem (elsősorban) a jogászképzés ezekre gyakorolt lehetséges hatásának 
elemzése állt. Mivel a kutatás egy öt évvel ezelőtt elvégzett vizsgálat szerves folytatása, 
az eredmények elemzésénél – hazánkban egyedülálló módon – arra is alkalmunk volt, 
hogy az attitűdök változását egyazon évfolyam tekintetében (öt éves periódust tekintve) 
longitudinálisan követhettük.
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2. Vezetői összefoglaló

2.1. A kutatásról

A kutatás a joghallgatók igazságszolgáltatással, bűnözéssel (bűnüldözéssel) kapcsolatos 
véleményeit (attitűdjeit), valamint a jogászképzés ezekre gyakorolt hatását vizsgálta. 
A célcsoport ugyanis számos erősen vitatott társadalmi kérdés (abortusz, halálbünte-
tés, bűnmegelőzés stb.) szociális reprezentációja tekintetében a tudományos (szakmai) 
és a laikus megközelítések olvasztótégelyeként funkcionál. A kutatás egy öt évvel ezelőtt 
elvégzett vizsgálat folytatásának tekinthető, így a jogászképzés hatásait – ismereteink 
szerint hazánkban egyedülálló módon – egyazon évfolyam tekintetében, azaz longitu-
dinálisan is követhettük.

2.2. A legfontosabb kutatási eredmények

2.2.1. Szocio-demográfia tényezők

A jogászképzés résztvevőinek kétharmada nő. A 2007–2012 között a képzésben részt 
vevő évfolyamban a nők aránya öt év alatt kétharmadról, majdnem háromnegyedre nö-
vekedett. Ennek a legvalószínűbb magyarázata az, hogy a nők kisebb arányban esnek ki 
a jogászképzésből, mint a férfiak.

Az eredmények megerősítik azt a kutatási hipotézist, hogy a joghallgatók döntő mér-
tékben a magas jövedelmű családokból származnak, illetve szüleik felsőfokú végzettségűek. 
Nem igazolódott azonban az a feltétezésünk, hogy a megkérdezettek többségének vagy 
nagy részének édesapja vagy édesanyja jogász lenne.

2.2.2. Közéleti érdeklődés és tájékozottság

A válaszadó joghallgatók a közéleti kérdések iránt érdeklődő, illetve azok vonatkozásában 
tájékozott személyként definiálják magukat. A hallgatók önmagukkal kapcsolatos szub-
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jektív tájékozottságának megítélése öt év alatt szignifikánsan növekedett.1 Ez azonban 
nem a jogászképzés hatásának, hanem inkább az információs társadalom további (ilyen 
rövid távon is észlelhető) fejlődésének tudható be.

A kutatási hipotézissel szemben nem mutatkozik szignifikáns eltérés az első és ötödik 
évfolyam között az internethasználat arányában. A hagyományos médiumok használata 
az egyetemi tanulmányaikat most kezdők között – a kutatási hipotézissel összhangban 
– háttérbe szorul. Ez azonban csak az országos televíziók tekintetében mutatható ki, 
a napi sajtó olvasóinak aránya éppen az egyetemi tanulmányaikat most kezdők között 
magasabb.

2.2.3. Politikai beállítottság

A joghallgatók között önmeghatározásuk szerint egyenlő arányban vannak a konzervatív, 
illetve liberális politikai beállítottságúak. Ha az egyes politikailag érzékeny kérdéseket te-
kintjük, erősen liberális az attitűdjük az abortusz és a halálbüntetés kérdésében, míg erősen 
konzervatív a véleményük pl. a marihuána fogyasztás engedélyezésének kérdésében.

Az első és ötödévesek véleménye között szignifikáns különbség az abortusszal 
és a halálbüntetéssel, illetve még inkább a súlyosabb bírósági ítéletek visszatartó erejével 
kapcsolatosan figyelhető meg. Az elsőéveseket itt erősen konzervatív attitűd jellemzi, 
míg a ötödéveseket liberális vagy legalábbis semleges álláspont. A kutatás adatai alapján 
itt olyan következtetés vonható le, hogy a jogászképzés során megszerzett ismeretanyag 
befolyásolta ezen politikailag is érzékeny kérdésekben való állásfoglalást.

2.2.4. Az igazságszolgáltatás megítélése

A kutatási hipotézissel szemben az igazságszolgáltatással kapcsolatosan minden eset-
ben inkább negatív attitűdökkel találkozhatunk, csak ezek erőssége tér el állításonként. 
Az évfolyamok véleménye között összességében nincs szignifikáns eltérés, de az ötöd-
évesek – elképzelhető, hogy a képzés hatására, vagy rendszerigazolási vágytól vezérelve 
– pozitívabban értékelték pl. a jogegyenlőség érvényesülését. Más esetekben (pl. bíró 
személyének szerepe kapcsán) az ötödévesek véleménye inkább egészséges szakmai 
szkepticizmus következtében negatívabb az elsősökénél. Annak hátterében pedig ál-
talános szakmai (társadalmi?) attitűdváltás állhat, hogy a hallgatók az öt évvel korábbi 
vizsgálathoz képest sokkal elfogadóbbak aziránt, hogy a peres megoldás helyett valaki 
akár vesztességgel is a megegyezést válassza. Ezen vélemény kialakulásában azonban – 

1 A szignifikáns kifejezést a társadalomtudományokban szokásos módon, a p<0,05 szignifikancia szintű állí-
tások estében használjuk.
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a 2012-es évfolyamok válaszainak összevetése alapján – a jogászképzés során megszerzett 
ismereteknek is jelentősége lehet.

2.2.5. Vélemények a bűnözésről (bűnmegelőzésről)

A joghallgatók az egyént és a társadalmat is egyaránt hibásnak tartják abban, hogy vala-
ki bűncselekményt követ el. A bűnözési elméletek terén a bűnözés leginkább elfogadott 
magyarázata a frusztráció (az életcélok megvalósíthatatlanságának érzése), illetve a kü-
lönböző (iskolai, munkahelyi) stresszhelyzetek közrehatása. Igen kevés egyetértőre talál 
a joghallgatók körében a bűnelkövetést veleszületett hajlammal magyarázó, illetve a külső 
jegyek alapján azonosítható bűnözőkről szóló állítás.

Az évfolyamok között különbség leginkább azon teóriák elfogadottságában van, 
amelyek a tudomány jelen állása szerint egyértelműen elutasítottak, vagy preferáltak. 
Az ötödéves hallgatók az elsőévesekhez képest inkább elfogadják, hogy a bűnözés a tár-
sadalom szükségszerű velejárója, illetve még jobban elutasítják azt a magyarázatot, hogy 
bűnelkövetésre valakit veleszületett hajlam vezetne. Eben a vonatkozásban a longitudinális 
vizsgálat alapján a jogászképzés szocializációs hatása egyértelműen kimutatható. A bű-
nözés szükségszerűségére vonatkozó állítást ugyanis ugyanazon évfolyam kétharmada 
elsősként még elutasította, míg végzősként már közel kétharmadában elfogadta.

A büntetési tételek emelése kapcsán 2012-ben az ötödévesek liberálisabb, az elsősök 
konzervatívabb attitűdöt képviselnek. Ez a bűnmegelőzési módszer a vizsgált évfolyamban 
egészen elvesztette vonzerejét az egyetemi évek alatt, hiszen az ezzel egyetértők 2007-ben 
még kétharmados többsége 2012-re már kisebbséggé zsugorodott.

2.2.6. Pályakép

A válaszadók kétharmada jogászként képzeli el az életét. Ebben a vonatkozásban – a kuta-
tási hipotézissel szemben – nem találtunk szignifikáns eltérést az első és ötödik évfolyam 
között. Érdekes módon azonban a „pályatudatosság” öt év alatt a jogászképzésbe belépők 
között jelentősen növekedett, hiszen 2007-ben még az elsősök fele, míg 2012-ben majd-
nem kétharmada kívánt jogászként elhelyezkedni.
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3. A kutatás előzményei és célkitűzései

3.1. A kutatás előzményei

A szociálpszichológiai, illetve jogszociológiai kutatások körében fontos szerepet töl-
töttek be az ún. jogtudat-vizsgálatok, amelyek hazai úttörőjeként Sajó András a 80-as 
években végzett az állampolgárok jogi ismereteit feltérképező kutatásaira utalunk.2 
Jogtudat-vizsgálatot az ezredfordulón is végeztek, mégpedig a Pécsi Tudományegyetem 
különböző karainak egyetemi hallgatói körében.3 Ebbe a hazai kutatási hagyományba 
illeszkedve végzett az egyik szerzőtárs 2007-ben egy olyan szociálpszichológiai kutatást, 
amely a megkérdezettek körét a joghallgatókra szűkítette. Ezek vonatkozásában a vizsgálat 
természetesen elsősorban nem a jogismeret mérésére, hanem az igazságszolgáltatással, 
bűnözéssel (bűnüldözéssel) kapcsolatos vélemények (attitűdök) feltérképezésére töre-
kedett.4 Ezt a kutatást vitte tovább az egyik szerzőtárs a társadalmi jogtudat-vizsgálat 
irányába, részben az egész lakosság, részben jogászok körében.5 Ugyenezen évben adta 
közre készült Váriné Szilágyi Ibolya a tizenévesek jogtudatának vizsgálatára irányuló ku-
tatása eredményeit.6 Ezt követően jelent meg az ELTE jogszociológus kutatócsapatának 
azon tanulmánya, amely történeti, szociológiai és jogelméleti szempontokat alkalmazva 
a jogállami értékek jogászképzésben való megjelenését vizsgálta.7

Jelen kutatásunk az egyik szerzőtárs által öt évvel ezelőtt elvégzett vizsgálat – koráb-
ban már tervezett8 – folytatásának tekinthető. A kutatás elméleti alapjai tekintetében 
a korábbi záró-tanulmányokban foglaltakat továbbra is irányadónak tekintjük,9 a kutatási 
célokat és hipotéziseket azonban az eredmények értelmezésének megkönnyítése végett 
a következőkben újból összegezzük.

2 Sajó (1981), (1983).
3 Visegrády-Schadt (2000).
4 Kelemen (2009).
5 Kelemen (2010).
6 Váriné (2010).
7 Krémer et al. (2012).
8 Kelemen (2009) 165. o., 
9 Kelemen (2009) 8–73. o., Kelemen (2010) 14–66. o.
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A kutatás tehát joghallgatók igazságszolgáltatással, bűnözéssel (bűnüldözéssel) kap-
csolatos véleményeit (attitűdjeit) vizsgálja. A célcsoport ilyen irányú szociális reprezen-
tációinak feltérképezését azért tekintettük különösen izgalmas feladatnak, mert azok 
a megkérdezettek státuszából adódóan feltehetően a társadalmilag sokat vitatott kérések 
(pl. abortusz, halálbüntetés, büntetések szigorítása stb.) tudományos (szakmai) és a lai-
kus megközelítésének olvasztótégelyei. A jövendő jogászok ezen kérdésekkel kapcsolatos 
vélekedésinek vizsgálata nyilvánvalóan azért sem érdektelen, mert e társadalmi réteg ha-
gyományosan komoly szerepet tölt be a hazai társadalmi, politikai és szellemi életében, 
gondoljunk csak a rendszerváltás vagy a kiegyezés időszakára.

A vizsgált kérdések kialakítása során mindvégig szem előtt tartottuk azt a körülményt, 
hogy a válaszadók igazságszolgáltatással, illetve a bűnözéssel kapcsolatos nézetei (attitűd-
jei) nem szövetfoszlányként, hanem más szociális reprezentációkhoz kapcsolódva ragad-
hatók meg. Ez tette szükségessé a joghallgatók szocio-demográfiai adatainak, közélettel 
kapcsolatos érdeklődésének, illetve politikai értékrendjének részletes feltárását. A kutatás 
kérdőíve, illetve az adatfelvétel elemzése az általános jelenségektől az egyediek felé haladt, 
„szerkezetük” tehát egy fordított (azaz csúcsára állított) piramisra emlékeztet.

A kutatás tehát (elkülönülten, de egymással is összefüggésben) vizsgálta a joghall-
gatók:

− szocio-demográfiai adatait,
− közéleti érdeklődését és tájékozottságát,
− politikai beállítódását,
− az igazságszolgáltatással kapcsolatos attitűdjét,
− a bűnözésről (annak megelőzéséről) alkotott véleményét, illetve
− jövőképét.

A kutatási cél azonban nemcsak a hallgatók véleményének, hanem (elsősorban) a jogász-
képzés ezekre gyakorolt hatásainak vizsgálata volt. Erre figyelemmel a fenti kérdések 
mindegyike tekintetében össze kívántuk hasonlítani azokat a hallgatókat, akik 2012-ben 
első, illetve ötödévesek. Másrészt pedig kihasználtuk a 2007-ben lefolytatott korábbi ku-
tatás eredményeivel való összehasonlítás – ismereteink szerint hazánkban egyedülálló 
– lehetőségét. Ennek segítésével ugyanis az öt éven át tartó jogászképzés hatásait egyazon 
évfolyam tekintetében, longitudinális vizsgálat keretében is módunk volt vizsgálni.

3.2. A kutatási hipotézisek

Az adatfelvétel előtt felállított (az előzmény kutatás eredményein is alapuló) hipoté-
ziseink a következők voltak:
1. A szocio-demográfiai adatok kapcsán:

A joghallgatók felső társadalmi rétegből származnak.
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Alacsony a nem értelmiségi szülőkkel rendelkező joghallgatók aránya.
A joghallgatók többségének (nagy részének) szülője is jogász (jogász dinasztiák).

2. A közéleti érdeklődés és tájékozottság terén:
 A válaszadók többsége a társadalom és a közélet problémái iránt érdeklődő, tájékozott 
személy, aki ismereteit számos hírforrásból szerzi.
 A közéleti nyitottság és a szubjektív tájékozottság érzés, illetve a napi tájékozódás 
esetén igénybe vett hírforrások száma együtt jár.
 Az elsőévesek médiafogyasztását (az ötödévesekhez képest) az internet előretörése, 
illetve a hagyományos médiumok háttérbe szorulása jellemzi.

3. A politikai beállítódás kapcsán:
 A joghallgatók között csaknem egyenlő arányban vannak konzervatív, illetve liberális 
politikai beállítottságúak.
 A jogászképzés befolyásolja bizonyos politikailag érzékeny kérdésekben való állás-
foglalást.

4. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos attitűd:
 A joghallgatók igazságszolgáltatással kapcsolatos attitűdjei inkább pozitívak, hiszen 
saját leendő szakmájukról mondanak véleményt.
 Az ötödéves hallgatók igazságszolgáltatással kapcsolatos képe az elsőéveseknél pozi-
tívabb, hiszen az egyetemen eltöltött évek még inkább a „rendszerigazolás” faktorát 
erősítik.

5. Vélemények a bűnözésről (és annak megelőzéséről)
 A bűnözési okok, illetve a bűnmegelőzési stratégiák tekintetében az ötödévesek – 
az egyetemi képzés hatására – nagyobb arányban képviselnek az elsőévesekhez képest 
olyan álláspontot, ami tudományosan elfogadott.
 A bűnmegelőzési stratégiák tekintetében a joghallgatók az igazságszolgáltatással 
összefüggő állításokat fogják jobban elfogadni, hiszen ez leendő hivatásuk jelentő-
ségét mutatja.

6. Pályakép
 A hipotézisek szerint a hallgatók jelentős ugyan valamilyen jogászi szakmában akar 
elhelyezkedni, de az ilyen pályaképpel rendelkezők száma az ötödévesek között az el-
sőévesekhez képest kisebb.
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4. A kutatás menete

Kutatásunk módszertani alapjait tekintve is sokban támaszkodott az előzmény-vizsgálatra, 
így ezek (különösen a korábbiakkal azonos kérdőív összeállítása) tekintetében is általá-
nosságban utalunk a korábbi kutatási beszámoló részletes okfejtéseire.10 A következőkben 
ezért csak a 2012-es adatfelvétel legalapvetőbb módszertani kérdéseit érintjük, illetve 
kitérünk az eredmények elemzésénél felhasznált újabb módszerekre, illetve az előzmény 
kutatás felhasználásának mikéntjére térünk ki.

4.1.1. Az adatfelvétel

Az adatfelvétel mindkét fázisban anonim kérdőíves adatgyűjtés segítségével zajlott. 
A 2012-es kutatás során már kizárólag az ELTE első és ötödéves hallgatóit vontam be 
a vizsgálatba.

első évfolyam ötödévfolyam ÖSSZESEN
2012 141 132 273

 
1. táblázat: A vizsgálatba bevont hallgatói létszámok évfolyamonként

A kutatás során a kérdőív változatlan maradt, csupán egy pontban módosult a 2007. évi-
hez képest, méghozzá a kriminológiai statisztikai adatok aktualizálva lettek a 2012-ben 
fellelhető legfrissebb adatokkal.

A kérdőíveket 2012 márciusában az ELTE joghallgatói töltötték ki önkéntesen, ano-
nim, önkitöltős módszerrel.

A megfelelő példányszámban sokszorosított kérdőíveket az első éves hallgatok a ró-
mai jogi gyakorlatok során a gyakorlati óra előtt töltötték ki. A gyakorlati órák  előtt 
kitöltött kérdőíveket kb. egy héten belül lehetett összesíteni, hiszen a gyakorlati órákon 
15–20 hallgató vett részt, és a különböző hallgatói csoportok órái a hét során eltérő idő-
pontokban kerültek megtartásra.

10 Kelemen (2009) 73–93. o.
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Az ötödéves hallgatók kérdőíveinek kitöltésére lehetőség adódott a teljes évfolyam 
számára szervezett előadáson, amely a polgári jogi záróvizsgára való felkészülést segí-
tette elő. A polgári jogi záróvizsga az egyik legnehezebb vizsgakötelezettség, így az erre 
felkészítő előadáson az évfolyam majdnem teljes létszámban megjelenik.

A kérdőív felvételét a Kar dékánja írásban engedélyezte, azok kitöltése előtt a hall-
gatókkal közölték a kutatás jellegét, illetve felhívták figyelmüket az önkéntesség és az 
anonimitás elvének az érvényesülésre is.

4.1.2. A statisztikai feldolgozás és az elemzés

A kérdőívek alapján történt az adatok gépre vitele, majd ezt követően IBM SPSS Statis-
tics szoftverrel való feldolgozása. Az eredmények statisztikai feldolgozása során az egyes 
változók leírására, az együtt járások megállapítására és a különböző változók informáci-
óit összegző faktorok kialakítására törekedtünk. A következőkben röviden összegezzük 
az elemzéshez felhasznált leggyakrabban használt legfontosabb statisztikai eljárásokat 
és mutatószámokat.

Az elemzés során többnyire függőként kezeltük az összes véleményt (attitűdöt) mérő 
változót, valamint az ezekből képzett összetett változókat, míg függetlennek a szocio-de-
mográfiai változókat. Természetesen az elemzés során előfordul olyan eset, amikor két 
addig függőként kezelt változó összefüggését vizsgáltuk, ekkor a megfogalmazott hipotézi-
sek vizsgálata, vagy a logikai elemzés segített eldönteni, hogy melyik változót milyenként 
kezeljük. Az elemzés során figyelembe vettük, hogy az egész minta, de különösen az egyes 
évfolyamok mintái kis elemszámúak.

A főbb vizsgálati módszereket az adott változók mérési szintjének függvényében 
az alábbi táblázat mutatja be:

FÜGGŐ VÁLTOZÓ
NEM FOLYTONOS FOLYTONOS

FÜGGETLEN 
VÁLTOZÓ

NEM FOLYTONOS kereszttábla elemzés átlagok elemzése
FOLYTONOS - korreláció számítás

 
2. táblázat: Az alkalmazott módszerek

Az évfolyamok összehasonlítását abban az esetben, ha maximum ordinális szintű (azaz 
nem folytonos) változók közötti összefüggések vizsgálatáról volt szó, akkor kereszttábla 
elemzéssel végeztük. Az eljárás azt vizsgálja, hogy az adott kereszttábla szignifikánsan 
eltér-e a két változó esetén létrejövő független táblától. Ezt a vizsgálatot x2 próbával vég-
zi el. Amennyiben a próba szignifikancia értéke 0,05-ös értéknél kisebb, ez összefüggő 
táblát jelez, azaz esetünkben kimondhatjuk, hogy a két évfolyam értékei szignifikánsan 
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eltérnek egymástól. A kapcsolat erőssége a Phi (0 és 1 közti) mérőszám segítségével 
jellemezhető. A 0,2-es értéknél kisebb asszociációt „gyenge kapcsolatnak”, a 0,5-nél na-
gyobbat „erős kapcsolatnak” szokták nevezni.11 A kereszttáblák esetében mindkét leírt 
statisztikai mutatót (Sig; Phi) az ábrához tartozó lábjegyzetben, vagy a mellékletben ta-
lálható táblázatban rögzítettük.

Az egyes függő változók szocio-demográfiai változókkal való összefüggéseinek vizsgá-
latába a rendelkezésre álló ilyen jellegű változók közül a kérdezettek nemét, korát, jelenlegi 
és születéskori lakhelyét, valamint édesapjának legmagasabb iskolai végzettségét vontam 
be. Ez utóbbi esetében azért döntöttem e változó mellett, mert szoros összefüggést mutatott 
az édesanya legmagasabb iskolai végzettségével, valamint az apa és anya foglalkozásával 
is, így ezek bevonása nem eredményezett volna többletinformációt.

Folytonos változók esetén az IBM SPSS Statistics programcsomag COMPARE MEANS 
parancs független mintákra vonatkozó parancsát használtuk. Itt a két (vagy több) csoport 
(esetünkben a két évfolyam) adott változón mért átlagát hasonlítja össze a statisztikai 
programcsomag. A program ebben az esetben F-próbát végez. Az F-próba azt vizsgálja, 
hogy két átlag szignifikánsan különbözik-e egymástól. Amennyiben a szignifikancia 0,05-
ös alatti értéket mutatott, szignifikáns eltérést állapítottunk meg. A két tényező közötti 
kapcsolat erősségét az ETA2 értéke alapján állapíthatjuk meg, ami a megmagyarázott 
hányad értékét mutatja, ez az általánosított korrelációs együttható négyzet 0 és 1 között. 
A szignifikancia (Sig.) és az ETA2 értékét az elemzés szintén a megfelelő szövegrészhez 
vagy ábrához tartozó lábjegyzetben közöltük.

Az egyes nagyobb témakörök tekintetében főkomponens elemzést is végeztünk, azaz 
több hasonló jellegű változó információit összesítettük (vagy sűrítettük) kevesebb vál-
tozóba. Az elemzésben szereplő egyes változók faktorsúlyukra tekintettel nem minden 
esetben kerülhettek be a főkomponensbe. A bevont változók alkalmasságát a Bartlett-teszt, 
valamint a KMO- érték (Kaiser-Meyer-Olkin kritérium) segítségével állapítottuk meg.12 
Amennyiben a bevont változók nem mutatkoztak alkalmasnak az elemzésre, akkor a be-
vont változók kommunalitás-értékének megállapítása alapján döntöttük el, hogy melyiket 
hagyjuk ki. A kommunalitások azt mutatják meg, hogy a főkomponens mennyit őriz meg 
az adott, elemzésbe bevont változó információjából. Ha ez az érték nagyobb, mint 0,250, 
akkor a változót megtartottuk, ha pedig ennél kisebb, akkor kihagytuk az elemzésből. 
A bennmaradt változók esetében a faktorsúlyok mutatták meg, hogy az adott változó 
mekkora súllyal és milyen irányban lép be az új változóba. A faktorsúlyok előjelének se-
gítségével állapíthatjuk meg, hogy mit jelentenek az új változó negatív és pozitív értékei, 
vagyis ezek segítségével interpretálhatjuk, értelmezhetjük az új változót. Az elemzés során 
a létrejött főkomponensek statisztikai adatai közül az eredetileg bevont összes változó 

11 Székelyi, Barna, Himesi, 2002 (15. o.)
12 Sajtos, Mitev, 2007 (258. o.)
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kommunalitását, a végső modell Bartlett-, és KMO-teszt eredményeit, valamint a benn-
maradt változók faktorsúlyait tartalmazó táblákat is közöljük.

4.1.3. A korábbi kutatás adatainak felhasználása

Az előzményi kutatás adataival való összevetésben csak az ELTE hallgatók részmintáját 
vettük alapul – a torzítás elkerülése érdekében – kihagytuk a Károli Gáspár Református 
Egyetemen ötödévüket végző hallgatókat. A kutatási célkitűzés ugyanis nem egyes okta-
tási intézmények összehasonlítása, hanem az egyetemi oktatás hatásának (longitudinális) 
mérése volt.

A 2012-es felmérésben ötödévesként részt vevő hallgatók a 2007-es vizsgálatban első 
évesként már egyszer lekérdezésre kerültek, a minta teljes, személyenkénti azonossága 
azonban nem garantált, mivel nem az egész évfolyamot vontuk be a kutatásba, továbbá 
a kérdőíveket sem személy szerint azonosíthatóan vettük fel a hallgatókkal. Ebből követ-
kezik, hogy az elsősből ötödévessé vált évfolyamok adatait csoportszintű statisztikákkal, 
azaz független mintás próbákkal lehet összevetni.

Első évfolyam Ötödévfolyam ÖSSZESEN
2007 150 - 150
2012 141 132 273

ÖSSZESEN 291 132 423
 

3. táblázat: A vizsgálatba bevont hallgatói létszámok évenként és évfolyamonként
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5. Első és ötödéves joghallgatók attitűdjei 2012-ben

A 2012-es adatfelvétel eredményeinek elemzése alapján bemutatjuk a jogászképzésben 
részt vevők legfontosabb szocio-demográfiai adatait, valamint a politikával, joggal és bű-
nözéssel kapcsolatos attitűdjeit (véleményeit). A jogászképzés hatásainak feltérképezése 
érdekében minden kérdéskör esetén külön figyelmet fordítunk arra, ha a két vizsgált 
évfolyam válaszai között szignifikáns eltérés mutatkozik. A szignifikáns összefüggések 
hiányáról viszont csak akkor teszünk említést, ha az valamely kutatási hipotézis cáfola-
tát jelenti.

5.1. A szocio-demográfiai jellemzők

Az alapvető szocio-demográfiai jellemzők feltérképezése nemcsak a válaszadók hátterének 
általános bemutatását célozta, hanem ennek kapcsán azokra a tényezőkre koncentráltunk, 
amelyek (pl. anyagi helyzet, szülők iskolai végzettsége) feltételezésünk szerint komoly 
hatással lehetnek a joghallgatók közéleti érdeklődésére, valamint a politikával, igazság-
szolgáltatással és a bűnözéssel (bűnmegelőzéssel) kapcsolatos véleményére.
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5.1.1. Nemek eloszlása

A válaszadók kétharmada (66 %) nő, így mindössze egyharmaduk férfi. A vizsgált évfo-
lyamok nemek szerint összetétele szignifikánsan eltérő, hiszen az ötödévesek 73 százaléka 
nő, míg az első évfolyamosok között csak 61 százalék.

2012-es minta: Nemek szerinti eloszlás

27%

39%

33%

73%

61%

66%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ötödéves

első éves

ÖSSZESEN

férfi nő

1. ábra: Nemek szerinti eloszlás13

13 Sig=0,042; Phi=0,124
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5.1.2. Átlagéletkor

Az első és ötödéves válaszadók átlagéletkora 22,3 év volt. Az első évfolyamosok átlagélet-
kora közel 19,9, míg az ötöd évfolyamosoké 24,9 év.

2012-es minta: átlagos életkor

24,9

19,9

22,3

1,0 5,0 9,0 13,0 17,0 21,0 25,0 29,0

ötödéves

első éves

átlagéletkor

2. ábra: Átlagéletkor14

14 Sig=0,000; Eta2=0,504
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5.1.3. Budapest – vidék eloszlás

A megkérdezett hallgatók közel fele (47,6 százaléka) vidéki származású, 38,5 százalék 
budapesti, míg 13,9 százalékuk nem válaszolt a lakhelyére vonatkozó kérdésre. A meg-
kérdezettek 69,6 százaléka a fővárosban él, mindössze 17,6 százalékuk maradt vidéken 
tanulmányai végzése közben is. A hallgatók 31,5 százaléka a fővárosban született és je-
lenleg is ott végzi tanulmányait. Ennél is valamivel nagyobb arányban (35,3 %) vannak 
azok, akik vidéki születésűek, azonban jelenleg Budapesten élnek. A kutatási eredmények 
alapján nem állapítható meg, hogy a lakhelyváltozás oka a jogászképzésben való részvétel 
vagy más tényező. Az azonban nem zárható ki, hogy az ELTE jogászképzése önmagában 
is komoly mértékű mobilitást generál.

2012-es minta: Lakhely szerinti eloszlás

69,6%

38,5%

17,6%

47,6%

12,8%

13,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

jelenlegi 
lakóhely

születési 
hely

Budapest vidék nem válaszol

31,5% 35,5% 6,2% 11,4% 15,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Budapesten született és ott is lakik vidéken született, most Budapesten lakik

Budapesten született, most vidéken lakik vidéken született és ott is lakik

valamelyikre nem válaszolt

3. ábra: Lakóhely szerinti eloszlás
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5.1.4. A vagyoni helyzet

A vagyoni helyzetet a megkérdezett háztartásának egy főre jutó nettó jövedelmével vizs-
gáltuk. A jogászképzésben részt vevő hallgatók nagy többsége a jobb módú családokból 
kerül ki. Mindössze a hallgatók 11,3 százaléka tartozik önbevallása alapján a legalacso-
nyabb (100e Ft alatti) jövedelmi kategóriába. Egynegyedük (24.4 %) a 100– 200e közötti, 
míg közel kétötödük (38,9 %) a 200–400e Ft-os kategóriába sorolta saját háztartását. Még 
az ennél is magasabb jövedelmi kategóriákba is a válaszadók nem elhanyagolható része, 
azaz 14,5, illetve 10 százaléka sorolta magát. Az eredmények tehát megerősítik azt a ku-
tatási hipotézist, hogy a joghallgatók felső társadalmi rétegekből származnak.

2012-es minta: Abban a háztartásban, amelyben él az egy főre jutó nettó 
jövedelem hozzávetőlegesen melyik kategóriába esik?

11,3% 24,4% 38,9% 14,5% 10,0% ,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

100e Ft alatt 101e Ft - 200e Ft között 201e Ft - 400e Ft között

401e Ft - 600e Ft között 601e Ft felett NT/NV

4. ábra: Egy főre jutó jövedelem
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5.1.5. A szülők végzettsége és foglalkozása

A válaszadók 71,6 százalékának édesapja felsőfokú végzettségű, míg 18,8 százalékuknak 
érettségivel rendelkezik. 10 százaléknál kevesebb azoknak az aránya, akik édesapja nem 
szerzett érettségit.

2012-es minta: Édesapja iskolai végzettsége

0,8% 8,8% 18,8% 71,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

általános iskola szakmunkásképző középiskola felsőfokú

5. ábra: Édesapja iskolai végzettsége15

15 Sig=0,809; Phi=0,061
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A különböző végzettségek eloszlása az édesanyáknál hasonló az édesapákéhoz, sőt a felső-
fokú végzettségűek aránya valamivel nagyobb is (73,3 %).

2012-es minta: Édesanyja iskolai végzettsége

1,1%3,4% 22,1% 73,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

általános iskola szakmunkásképző középiskola felsőfokú

6. ábra: Édesanyja iskolai végzettsége
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Mindössze a megkérdezettek 8,8 százalékának édesapja dolgozik jogászként. 27, 1 szá-
zalékuk apja értelmiségi, míg 25,3 százalék egyéb munkakörben dolgozik. Igen magas 
azoknak az aránya, akik nem válaszoltak erre a kérdésre (24,2 százalék).

2012-es minta: Édesapja foglalkozása

8,8% 27,1% 14,7% 25,3% 24,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

jogász értelmiségi szakmunkás egyéb nincs válasz

7. ábra: Édesapja foglalkozása
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Az édesanyák között is alacsony (10,3%) a jogász foglakozásúak aránya. A válaszadók közel 
egyharmada egyéb értelmiségi munkakörben dolgozó édesanyával rendelkezik. Az egyéb 
munkakörben foglalkoztatott édesanyák aránya (22,3 %) is hasonló az édesapákéhoz. Szak-
munkás munkakörben a hallgatók 13,6 százalékának édesanyja dolgozik. Itt is viszonylag 
magas a megkérdezettek között a nem válaszolók aránya (21,2 százalék).

2012-es minta: Édesanyja foglalkozása

10,3% 32,6% 13,6% 22,3% 21,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

jogász értelmiségi szakmunkás egyéb nincs válasz

8. ábra: Édesanyja foglalkozása

A foglalkozásokat tovább vizsgálva elmondható, hogy mindössze a megkérdezettek 5,5 
százalékának jogász mindkét szülője.
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5.2. Közéleti érdeklődés és tájékozottság

A kutatás kitért a joghallgatók a társadalom és a közélet problémái iránti érdeklődésére, 
tájékozottságára, illetve tájékozódásuk forrásaira, valamint gyakoriságára. E körülmények 
eltérése ugyanis – azonos szociális miliő esetén is – komoly mértékben befolyásolhatja 
a megkérdezettek vélekedését a politikai, jogi és a bűnözéssel kapcsolatos kérdésekben.

A válaszadók kétharmada (66,3 %) a közélet iránt érdeklődő személynek vallja magát. 
További 24,2 százalékukat saját bevallásuk szerint nagyon érdeklik a közélettel kapcsola-
tos kérdések. Ennél lényegesen kevesebben vannak azok, akiket kevéssé, vagy egyáltalán 
nem érdekelnek a közélet aktuális témái (arányuk nem éri el a 10 százalékot).

Mennyire érdeklik a közélettel kapcsolatos kérdések?

1,1%8,4% 66,3% 24,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

egyáltalán nem érdekelnek kevéssé érdekelnek érdekelnek nagyon érdekelnek

9. ábra: A közéleti érdeklődés
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A válaszadók 75,5 százaléka állítja magáról, hogy viszonylag, további 12,1 százalékuk pe-
dig azt, hogy nagyon tájékozott. Alig 12,1 százalék érzi úgy, hogy csak valamelyest, míg 
0,4 százalék gondolja azt, hogy egyáltalán nem tájékozott közéleti kérdésekben.

Mennyire érzi magát tájékozottnak a társadalmi problémákkal 
kapcsolatos kérdésekben?

,4% 12,1% 75,5% 12,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

egyáltalán nem vagyok tájékozott csak valamelyest vagyok tájékozott

viszonylag tájékozott vagyok nagyon tájékozott vagyok

10. ábra: Szubjektív tájékozottság érzés

A válaszadók 83,5 százaléka az interneten böngészi a híreket, míg 48,4 százalékuk valami-
lyen személyes csatornán keresztül tájékozódik, 42,9 százalékuk pedig családjuk köréből. 
45,4 százalékuk figyeli a híreket az országos televíziókban, míg az országos napilapokat 
a hallgatók 13,9 százaléka olvassa naponta. A helyi napilapokból és televíziókból való 
tájékozódás a válaszadók igen alacsony hányadára jellemző, nem éri el a 10 százalékot.
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Honnan tájékozódik a közéleti kérdésekkel kapcsolatban?

75,1%

50,2%

41,8%

10,6%

15,0%

9,2%

1,8%

8,8%

21,2%

15,4%

9,5%

9,2%

12,1%

1,5%

11,0%

21,2%

28,9%

37,0%

30,4%

30,4%

13,2%

5,1%

7,3%

13,9%

42,9%

45,4%

48,4%

83,5%

0% 50% 100%

helyi tv csatornákból

helyi napilapból

országos napilapból

családtagoktól

országos tv 
csatornákból

ismerősöktől, 
barátoktól, 
kollégáktól

internetről

ritkábban vagy soha havonta hetente naponta

ÁTLAG ELSŐ ÉVESEK ÖTÖDÉVESEK

72,3%

41,8%

34,0%

6,4%

14,2%

4,3%

1,4%

9,9%

24,8%

15,6%

9,2%

11,3%

13,5%

2,8%

12,1%

24,8%

34,0%

36,9%

36,2%

29,1%

14,9%

5,7%

8,5%

16,3%

47,5%

38,3%

53,2%

80,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

78,0%

59,1%

50,0%

15,2%

15,9%

14,4%

2,3%

7,6%

17,4%

15,2%

9,8%

6,8%

10,6%

9,8%

17,4%

23,5%

37,1%

24,2%

31,8%

11,4%

4,5%

6,1%

11,4%

37,9%

53,0%

43,2%

86,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NEM SZIGNIFIKÁNS

NEM SZIGNIFIKÁNS

NEM SZIGNIFIKÁNS

11. ábra: „Honnan tájékozódik a közéleti kérdésekkel kapcsolatban?” kérdésre adott válaszok 
eloszlása16

A két évfolyam között a kutatási hipotézissel szemben nincs szignifikáns eltérés az in-
ternethasználatban, azaz információ technológia tekintetében azonos generációhoz 
tartoznak.

16 Szignifikancia tábla:

HÍRFORRÁS SIG ETA2

internetről ,179 ,134
ismerősöktől, barátoktól, kollégáktól ,021 ,188
országos tv csatornákból ,044 ,172
családtagoktól ,092 ,154
országos napilapból ,046 ,171
helyi napilapból ,044 ,172
helyi tv csatornákból ,754 ,066
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A hagyományos médiumok háttérbe szorulására vonatkozó hipotézissel összhangban 
az utolsó évfolyamba járók 53 százaléka tájékozódik naponta az országos televíziókból, 
míg az első évfolyamosok mindössze 38,3 százaléka teszi ugyanezt. Ugyanezen hipo-
tézisnek viszont ellentmond az a körülmény, hogy az egyetemi tanulmányaikat most 
kezdők nagyobb arányban (16,3 százalék) olvasnak napi rendszerességgel újságot, míg 
a végzősök, akiknek már csak 11,4 százaléka teszi ezt. Szignifikáns eltérés mutatható ki 
a különböző évfolyamok között a személyes kapcsolatok tájékozódásban betöltött sze-
repe tekintetében, hiszen ennek aránya az első évfolyamosok között 53,2, míg az ötödik 
évfolyamosoknál 43,2 százalék.

A válaszadók 30 százaléka naponta két hírforrásból tájékozódik, további 27,5 száza-
lékuk három hírforrásból. Egyötödre tehető azoknak az aránya, akik 1, illetve 4-nél több 
hírforrásból szerzi az információkat naponta. Igen alacsony azoknak a megkérdezetteknek 
az aránya (3,3 százalék), akik egyáltalán nem tájékozódnak napi rendszerességgel.

Tájékozottság a hírforrások száma szerint

3,3% 19,4% 30,0% 27,5% 19,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

Nem tájékozódik naponta 1 hírforrásból tájékozódik naponta

2 hírforrásból tájékozódik naponta 3 hírforrásból tájékozódik naponta

4 vagy több hírforrásból tájékozódik naponta

12. ábra: Tájékozottság a hírforrások száma szerint
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A legsokrétűbb tájékozódás a budapesti születésű hallgatókra jellemzőbb, hiszen 27,6 
százalékuk 4 vagy több hírforrásból tájékozódik, ugyanezen arány a vidékiek körében 
13,1 százalék. A fővárosiak között szinte egyenlő arányban oszlik meg a 2, 3, 4, vagy több 
forrásból tájékozódók, ez a vidékiek esetében nem igaz, körükben relatív többségbe ke-
rülnek a naponta 2 hírforrásból tájékozódók.

Tájékozóttság a hírforrások száma szerint

10,5%

1,5%

2,9%

3,3%

21,1%

20,8%

17,1%

19,4%

23,7%

35,4%

25,7%

30,0%

23,7%

29,2%

26,7%

27,5%

21,1%

13,1%

27,6%

19,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NV

Vidék

Budapest

ÖSSZESEN

nem tájékozódik naponta 1 hírforrásból tájékozódik naponta

2 hírforrásból tájékozódik naponta 3 hírforrásból tájékozódik naponta

4 vagy több hírforrásból tájékozódik naponta

13. ábra: Tájékozottság a hírforrások száma szerint és a születési hely összefüggése17

17 Sig=0,033; Phi=0,248
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A családtagoktól való tájékozódás a nőkre jellemzőbb, közel felük (49,2 %) naponta 
beszélget családtagjaival közéleti kérdésekről, amely arány a férfiak esetében nem éri el 
a válaszadók harmadát (31,5 százalék). A férfiaknál magasabb azoknak az aránya (13,7 
százalék), akik soha nem beszélnek családjuk körében a közéletről.

Mennyire sűrűn tájékozódik családtagoktól?

13,5%

8,8%

10,4%

12,4%

8,3%

9,6%

42,7%

33,7%

36,7%

31,5%

49,2%

43,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

férfi

nő

ÖSSZESEN

ritkábban vagy soha havonta hetente naponta

14. ábra: Családtagoktól való tájékozódás és a kérdezett neme összefüggése18

18 Sig=0,000; Phi=0,352
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Az apák iskolai végzettsége erősen meghatározza, hogy a hallgatók beszélgetnek-e család-
tagjaikkal közéleti témákról, hiszen az apa magasabb iskolai végzettsége rendszeresebb 
közéleti diskurzust von maga után.

Mennyire sűrűn tájékozódik családtagoktól?

32,0%

6,1%

8,6%

10,3%

12,0%

22,4%

5,3%

9,2%

40,0%

36,7%

36,4%

36,8%

16,0%

34,7%

49,7%

43,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

érettségi 
nélküli

középiskola

felsőfokú

ÖSSZESEN

ritkábban vagy soha havonta hetente naponta

15. ábra: Családtagoktól való tájékozódás és az apa iskolai végzettsége összefüggése19

19 Sig=0,048; Phi=0,171
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5.3. Politikai attitűdök

A kutatás egyik központi kérdése a válaszadók politikai attitűdjének feltérképezése volt, 
hiszen ez nyilvánvalóan szorosan összefügg a jogrendszerről, és még inkább bűnözésről 
(bűnmegelőzésről) alkotott véleménnyel.

5.3.1. Általánosságban

A politikai beállítottságra közvetlenül vonatkozó kérdés kapcsán a hallgatók 51,1 százaléka 
a liberális és konzervatív-liberális skálán inkább a liberális oldalon helyezkedik el. Ennek 
megfelelően a résztvevők fennmaradó 48,9 százaléka konzervatívnak vallja magát.

Melyik politikai beállítottság irányába hajlik?

48,9% 51,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

konzervatív liberális

16. ábra: Konzervatív – liberális beállítottság
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A baloldali-jobboldali skálán többségbe kerültek (64,1 %) a magukat jobboldalinak val-
lók. Baloldalinak csupán a megkérdezettek 35,9 százaléka sorolta magát.

Melyik politikai beállítottság irányába hajlik?

35,9% 64,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

baloldali jobboldali

17. ábra: Baloldali – jobboldali beállítottság
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5.3.2. A politikailag érzékeny kérdések alapján

5.3.2.1. A szociális támogatások növelése
A válaszadók alig ötöde (17.6 %) ért egyet azzal, hogy a szociális támogatások növelése 
nagymértékben csökkentené a bűnözés mértékét.

A szociális támogatások növelése nagymértékben csökkentené a 
bűnözés mértékét

36,3% 46,2% 13,9% 3,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

18. ábra: A szociális támogatások növelése nagymértékben csökkentené a bűnözés mértékét 
állításra adott válaszok eloszlása
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5.3.2.2. Az abortusz
A megkérdezettek 85 százaléka elutasítja az abortusz betiltását. Ennek megítélésében azon-
ban szignifikáns eltérés mutatkozik az első és ötödik évfolyam hallgatói között. Az ötöd-
évesek 92,4, míg az elsőéveseknek csak 78 százaléka utasítja el az abortusz betiltását.

Az abortuszt be kellene tiltani

64,4%

46,8%

55,3%

28,0%

31,2%

29,7%

3,8%

15,6%

9,9%

3,8%

6,4%

5,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE 
ötödéves

2012 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

19. ábra: Az abortuszt be kellene tiltani állításra adott válaszok eloszlása20

20 Sig=0,002; Phi=0,231
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A nők jelentősebb többségben (90 %-ban) utasítják el az abortusz betiltását, a férfiak 75,2 
százalékos arányával szemben.

Az abortuszt be kellene tiltani

49,4%

58,0%

55,3%

25,8%

32,0%

29,7%

14,6%

7,7%

9,9%

10,1%

2,2%

5,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

férfi

nő

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

20. ábra: Az abortuszt be kellene tiltani állítással való egyetértés nemek szerint21

Az abortusz betiltását a magukat konzervatívnak tartók nagyobb arányban támogatják. 27 
százalékuk gondolja úgy, hogy be kéne tiltani, szemben a liberálisok 4,4 százalékával.22

21 Sig=0,007; Phi=0,212
22 Sig=0,000; Phi=0,441
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5.3.2.3. A halálbüntetés
Az összes megkérdezett több mint kétharmada (68,9 %) egyáltalán nem ért egyet a ha-
lálbüntetés visszaállításával. A végzős hallgatók körében ennek aránya magasabb, 72,8 
százalék, míg az első évfolyamosok körében csak 65,2 %. Kiemelést igényel, hogy azok 
aránya, akik egyáltalán nem értenek egyet a halálbüntetés visszaállításával az ötödév-
folyam esetében 50,8 százalék, míg az elsősök körében 31,2%.

A halálbüntetést vissza kellene állítani
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21. ábra: A halálbüntetést vissza kellene állítani állításra adott válaszok eloszlása23

A konzervatív attitűddel rendelkezők 39,3 százaléka egyetértene a halálbüntetés vissza-
állításával, szemben a liberálisok 20,4 százalékával.24

23 Sig=0,011; Phi=0,202
24 Sig=0,032; Phi=0,220
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5.3.2.4. A súlyosabb bírósági ítéletek és a bűnmegelőzés
A válaszadók többsége (57,1 %) hisz a súlyosabb bírósági ítéletek bűnmegelőzésben 
betöltött szerepében. A két évfolyam véleménye között ebben a vonatkozásban is szig-
nifikáns eltérést tapasztalhatunk. Az egyetemet éppen csak elkezdők nagyobb arányban 
(63,1 %-ban) hisznek a bírósági ítéletek visszatartó erejében, míg az ötödévesek között 
már csak minimális többségben 50,7 %-ban vannak az állítással valamilyen szinten 
egyetértő hallgatók.

Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb visszatartó erővel bírnának
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22. ábra: Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb visszatartó erővel bírnának állításra adott  
válaszok eloszlása25

25 Sig=0,048; Phi=0,170
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5.3.2.5. A marihuána fogyasztásának legalizálása
A válaszadók közel háromnegyede (71,8 %) ellenzi a marihuána fogyasztásának legali-
zálását.

A marihuána fogyasztását legalizálni kellene
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23. ábra: A marihuána fogyasztását legalizálni kellene állításra adott válaszok eloszlása
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A marihuána fogyasztás esetében a férfiak képviselik a liberálisabb álláspontot. 38,2 szá-
zalékuk ért egyet valamilyen szinten a marihuána legalizálásával, ezzel szemben a nők 
mindössze 23,7 százaléka fogalmaz meg hasonló véleményt.

A marihuána fogyasztását legalizálni kellene
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24. ábra: A marihuána fogyasztását legalizálni kellene állítással való egyetértés nemek szerint26

26 Sig=0,028; Phi=0,184
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5.3.2.6. Az érzékeny kérdések „összképe” alapján
A kutatás adatai a két évfolyam politikai attitűdjét a politikailag is szenzitív kérdésekre 
adott válaszok összképe alapján is megvizsgáltuk. A főkomponens elemzésbe a táblá-
zatban szereplő állításokat vontuk be. A kommunalitások alapján a dőlt betűvel jelölt 
állítások nem kerültek be a végső modellbe, így négy állítás segítségével hoztam létre 
a konzervatív-liberális főkomponenst.

ÁLLÍTÁSOK KOMMUNA-
LITÁSOK

1. A börtönbüntetés önmagában nem oldja meg a bűnözés kérdését. 
(liberális) ,064

2. Az abortuszt be kellene tiltani. (konzervatív) ,300

3. A halálbüntetést vissza kellene állítani. (konzervatív) ,285

4. A szociális támogatások növelése nagymértékben csökkentené a bű-
nözés mértékét. (liberális) ,048

5. Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb visszatartó erővel bírnának. 
(konzervatív) ,541

6. A marihuána fogyasztását legalizálni kellene. (liberális) ,390

 
4. táblázat: Konzervatív-liberális főkomponensbe bevont állítások

A végső modellbe bekerült állítások a KMO-teszt eredménye szerint alkalmasak a főkomponens elemzésre, 
és a létrejött modell szignifikánsnak mutatkozott.27

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,574
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 69,676

df 6
Sig. ,000

 
5. táblázat: Konzervatív-liberális főkomponens KMO és Bartlett-tesztje

A faktorsúlyok alapján elmondható, hogy a három konzervatív értéket képviselő változó 
pozitív, míg a liberális változó negatív értékkel lép be új változónkba. Ez azt jelenti, hogy 
a létrejött változó pozitív értékei a konzervatív, negatív értékei pedig a liberális oldalon 
helyezkednek el.

27 A főkomponens által megőrzött információhányad 39,6 százalék.
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ÁLLÍTÁSOK FAKTORSÚLYOK

Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb visszatartó erővel bír-
nának. (konzervatív) ,730

A marihuána fogyasztását legalizálni kellene. (liberális) -,642

Az abortuszt be kellene tiltani. (konzervatív) ,578

A halálbüntetést vissza kellene állítani. (konzervatív) ,553

 
6. táblázat: A konzeratív-liberális főkomponensbe bevont állítások faktorsúlyai

A két évfolyam átlagértékeinek elemzéseiből látszik, hogy az első évfolyamosok átlaga 
a pozitív tartományba esik, míg az ötödévesek átlaga negatív előjelű, az eltérés pedig 
a statisztikai elemzés során szignifikánsnak mutatkozott.

Liberális-konzervatív főkomponens

-0,231

0,216

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

V. éves

I. éves

konzervatívliberális

25. ábra: Liberális-konzervatív főkomponens átlagai28

28 Sig=0,000; Eta2=0,050
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A fenti eredményekből arra következtethetünk, hogy az állításokra adott válaszok alapján 
a jogászképzésbe most bekapcsolódottak évfolyama a politikailag is szenzitív kérdésekre 
adott válaszok összképe alapján inkább konzervatív, míg a végzősök liberálisabb elveket 
vallanak. Azt is fontos megjegyeznünk, hogy ez az értékelés relatíve mutatja meg a két 
évfolyam eltéréseit, azaz egymáshoz képest viszonyított értékeket látunk, nem egy ab-
szolút liberális-konzervatív skálán való elhelyezkedést.

Ahogy a fenti leírásból is kiderül, a főkomponens elemzés esetén nem minden állí-
tás került be a végső modellbe, és a kapott eredmény sem abszolút értelemben mutatja 
meg, hogy a liberális-konzervatív skálán hol helyezkedik el a válaszadó. E két szempont 
figyelembe vétele miatt skálát képezve is létrehoztunk egy képzett változót az összes állí-
tás felhasználásával. A módszer lényege, hogy az összes, e tárgykörben megfogalmazott 
állítást összevonva, az azokra adott válaszok átlagos értékét kiszámolva képeztünk egy 
változót. Azaz a hat állítást megfelelő irányba forgattuk (úgy, hogy mindegyik változó 
esetén a 4-es érték a liberális, , míg az 1-es a konzervatív attitűdöt jelezze), azok értékeit 
összeadtuk és elosztottuk hattal. Az így létrejött skála 1-es értéke a konzervatív, a 4-es 
pedig a liberális attitűdöt jelezte, míg a 2,5-es átlagos érték a két pólus közötti közepet. 
Ennek segítségével már nem csak relatív eredményt mondhatunk arról, hogy az egyes 
évfolyamok egymáshoz viszonyítva hol helyezkednek el ezen a skálán, hanem abszolút 
értékben is megfogalmazhatók állítások az évfolyamok politikai attitűdjeiről.

Ellenőriztük, hogy az így létrehozott összetett skála mennyire méri „jól” a liberá-
lis-konzervatív attitűdöket. Ehhez a két folytonos változó (főkomponens és skála) korre-
lációját vizsgáltuk meg. Amennyiben a két változó korrelál és a korreláció iránya negatív 
(hiszen a főkomponensen a pozitív értékek a konzervatív álláspontot tükrözték, szemben 
a skáláéval, ahol a pozitív értékek a liberális attitűdöket mutatták), akkor elmondható, 
hogy a skála megfelelő, alkalmazható a további vizsgálódásokra. A korrelációs tábla ered-
ményéből egyértelműen kiderül, hogy a létrehozott skála megfelelően képezi le a politikai 
attitűdöket. Amint láthatjuk, a korreláció szignifikáns (Sig.), valamint a Pearson-féle kor-
reláció értéke -0,907, erős kapcsolatot mutat, ráadásul iránya, várakozásainknak megfele-
lően, negatív. Így kijelenthető, hogy a skála alkalmas a további vizsgálódásokra.

 libkonz
+: liberális;
-: konzervatív

lib_konz_fokomp 
+: konzervatív; 
-: liberális

Pearson Correlation -,907
Sig. (2-tailed) ,000
N 273

 
7. táblázat: A liberális-konzervatív főkomponens és skála korrelációja
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Ahogy a főkomponens esetében is láthattuk, a két évfolyam között szignifikáns eltérés 
mutatkozik a politikai attitűdök terén. A jelenlegi V. évfolyamosok attitűdjei bizonyul-
nak liberálisabbnak, az egyetemet most kezdők pedig közelebb állnak a konzervatív 
állásponthoz, legalábbis a politikailag is szenzitív kérdésekre adott válaszok összképe 
alapján. Az azonban csak e skála eredményeiből állapítható meg, hogy mindkét évfolyam 
megkérdezett hallgatóinak attitűdjei a liberális beállítottsághoz állnak közelebb, hiszen 
az elsősök átlaga 2,550, az ötöd évfolyamosoké pedig 2,732.

Liberális-konzervatív skála

2,732

2,550

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

V. éves

I. éves

konzervatív liberális

26. ábra: Liberális-konzervatív skála átlagai29

5.4. Az igazságszolgáltatás elfogadottsága

A joghallgatók attitűdjeinek vizsgálata körében nyilvánvalóan egyik központi jelentőségű 
kérdés az igazságszolgáltatással kapcsolatos vélemények felmérése.

29 Sig=0,001; Eta2=0,039
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5.4.1. Az igazságszolgáltatás politikától való függetlenségéről

Az igazságszolgáltatást a politikától a válaszadók harmada (35,3 %) tartja függetlennek, 
amelyből is csak 3,7 % azok aránya, akik az erre vonatkozó állítással teljesen egyetértenek. 
A többség tehát valamilyen mértékben az igazságszolgáltatás politikai befolyásolását 
érzékeli.

A két évfolyam között szignifikáns különbség mutatkozik az igazságszolgáltatást po-
litikától való függetlenségének megítélésében. Az ötödévfolyamosok körében kétötödöt 
is majdnem eléri (39,4 %) azoknak az aránya, akik egyetértenek az igazságszolgáltatás 
politikától való függetlenségével. Ezzel szemben az első évfolyamosoknál ugyanezen 
arány az egyharmadot sem éri el (31,2 %).

Az igazságszolgáltatás független a politikától
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27. ábra: Az igazságszolgáltatás független a politikától állításra adott válaszok eloszlása30

30 Sig=0,028; Phi=0,183
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5.4.2. A bírók személye

A bíró személye a válaszadók több mint négyötöde (83,5 %) szerint fontos szerepet ját-
szik az ügyek kimenetelében. Ezen belül több mint negyedük (26,7%) teljes mértékben 
ért egyet az erre vonatkozó állítással.

Az ügyek kimenetele, nemcsak a jogszabályok helyes alkalmazásától, hanem 
nagymértékben a bíró személyétől is függ

,4% 16,1% 56,8% 26,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

28. ábra: Az ügyek kimenetele, nemcsak a jogszabályok helyes alkalmazásától, hanem 
nagymértékben a bíró személyétől is függ állításra adott válaszok eloszlása

5.4.3. A jogegyenlőség, bíróság előtti egyenlőség

A jog előtti egyenlőséget vizsgáló első kérdésre adott válaszok esetében sincs eltérés a két 
évfolyam között. Emellett a kérdés megítélése igen erős megosztottságot mutat a hallgatók 
között. Az egyenlőségben hívők valamivel kisebb arányban vannak, de az eltérés nem je-
lentős. 9,5 százalék teljes mértékben, 31,5 százalék inkább egyetért azzal, hogy a kisembert 
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ugyanúgy védi a jog, mint a hatalomhoz közel állókat. 44,3 százalék azonban inkább nem 
ért egyet ezzel az állítással és további 14,7 százalék egyáltalán nem ért egyet vele.

A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint hatalomhoz közelebb 
állókat

14,7% 44,3% 31,5% 9,5%
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29. ábra: A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint hatalomhoz közelebb állókat állításra adott 
válaszok eloszlása

A másik, a jogegyenlőségre irányuló kérdés esetében is hasonló eredményeket láthatunk, 
itt azonban már eltérés mutatkozik a két évfolyam vélekedései között. A többség ebben 
az esetben sem gondolja úgy, hogy a bíróságokon mindenki egyenlő elbírálásban részesül. 
47,6 százalék inkább nem ért egyet az állítással, további 11,7 százalék pedig egyáltalán 
nem ért vele egyet. 34,8 százalék inkább egyet ért azzal, hogy mindenki egyenlő elbírá-
lásban részesül a bíróságokon. 5,9 százalék teljes mértékben így gondolja. Az egyetemet 
most kezdők rosszabb véleménnyel vannak a bíróságokról, mint végzős társaik. Az el-
sősök 54,6 százaléka inkább nem ért egyet a bíróság előtti egyenlőség megvalósulásával, 
ez az arány a végzősök között mindössze 40,2 százalék. Az egyetemi éveik végén járók 
között az állítással inkább egyet értők vannak relatív többségben (43,9 százalék), míg 
az első évfolyamosok között ezek aránya csak 26,2 százalék.
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A bíróságon az emberek teljes mértékben egyenlő elbírálásban 
részesülnek
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30. ábra: A bíróságon az emberek teljes mértékben egyenlő elbírálásban részesülnek állításra 
adott válaszok eloszlása31

31 Sig=0,019; Phi=0,191
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Az igazságszolgáltatás minden emberre kiterjedő igazságosságában való hit nő az apa is-
kolai végzettségével. Azaz a legmagasabb iskolai végzettségű apával rendelkező hallgatók 
jóval nagyobb arányban (49,2 százalék) hisznek a mindenkire egyenlően vonatkozó igaz-
ságszolgáltatásban, mint az érettségivel nem rendelkező apák gyermekei (16 százalék).

A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint hatalomhoz közelebb állókat és az 
apa iskolai végzettségének összefüggése
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31. ábra: A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint hatalomhoz közelebb állókat és az apa iskolai 
végzettségének összefüggése32

32 Sig=0,000; Phi=0,310
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5.4.4. A peres út hatékonysága

Az igazság bíróságon való mindenkori győzedelmeskedésében a többség nem hisz, igaz 
ebben a kérdésben is igencsak megoszlik a hallgatók véleménye. Többségük, 47,3 száza-
lékuk inkább nem ért egyet az állítással, további 13,6 százalékuk pedig egyáltalán nem 
ért vele egyet. 37 százalékuk inkább egyet ért azzal, hogy érdemes a bíróságon keresni 
az igazunkat, 2,2 százalék pedig teljes mértékben ért egyet ezzel. A kérdés megítélésében 
eltérés mutatkozik a két évfolyam között. E kérdést illetően az elsősök az optimistábbak, 
de még így is kisebbségben (43,2 százalék) maradnak az állítással valamilyen szinten 
egyet értők, ez az arány az ötödévesek között 34,9 százalék.

Az igazság végül mindig kiderül, így érdemes igazunkat a 
bíróságon keresni
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32. ábra: Az igazság végül mindig kiderül, így érdemes igazunkat a bíróságon keresni állításra 
adott válaszok eloszlása33

33 Sig=0,036; Phi=0,177
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5.4.5. Peres út helyett, akár veszteséges megegyezés

A joghallgatók kétharmada (68,8 %) egyetért azzal az állítással, hogy jobb békésen meg-
egyezni, mert a pereskedés csak az ügyvédeknek kedvez. A két évfolyam ezt a kérdést 
eltérő módon ítéli meg, az ötödéves hallgatók 71,2 % százaléka, míg az elsőévesek 66,7 
%-a ért egyet ezen állítással (valamilyen mértékben).

Többnyire jobb békésen, akár veszteséggel is megegyezni, 
hiszen a pereskedés csak az ügyvédeknek kedvez

3,8%

12,8%
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22,7%
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33. ábra: Többnyire jobb békésen, akár veszteséggel is megegyezni, hiszen a pereskedés csak 
az ügyvédeknek kedvez állításra adott válaszok eloszlása34

Az eltérés magyarázata azonban nemcsak a peres igazságszolgáltatással szembeni foko-
zottabb szkepszis lehet, hanem a konszenzuális megoldások előnyeire vonatkozó – talán 
éppen a jogászképzés során megszerzett – speciális szakmai ismeret is.

34 Sig=0,003; Phi=0,225
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5.4.6. Az egyes kérdések „összképe” alapján

A joghallgatók igazságszolgáltatásról alkotott képét az ezzel kapcsolatos kérdésekre adott 
válaszaik összképe alapján is megvizsgáltuk. Ez ezzel kapcsolatos főkomponens elemzésbe 
a táblázatban vastag betűvel szedett állításokat vontuk.

ÁLLÍTÁSOK KOMMUNA-
LITÁSOK

1. A tapasztaltabb tolvajt nehezebb rajtakapni a lopáson. (negatív) ,032
2. Az igazságszolgáltatás független a politikától. (pozitív) ,348

3. Az ügyek kimenetele, nemcsak a jogszabályok helyes alkalmazásától, 
hanem nagymértékben a bíró személyétől is függ. (negatív) ,324

4. A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint hatalomhoz közelebb állókat. 
(pozitív) ,495

5. A bíróságon az emberek teljes mértékben egyenlő elbírálásban része-
sülnek. (pozitív) ,539

6. Az igazság végül mindig kiderül, így érdemes igazunkat a bíróságon 
keresni. (pozitív) ,259

7. Többnyire jobb békésen, akár veszteséggel is megegyezni, hiszen a pe-
reskedés csak az ügyvédeknek kedvez. (negatív) ,007

8. A jogos és jogtalan cselekedetek közötti határ sok esetben elmosódik. 
Mindent be lehet állítani ennek is, meg annak is. (negatív) ,033

 
8. táblázat: Az igazságszolgáltatás megítélését mérő főkomponensbe bevont állítások

A végső modellbe bekerült állítások a KMO-teszt alapján alkalmasnak tűntek a főkompo-
nens elemzésben való részvételre, és a létrejött modell szignifikánsnak mutatkozott.35

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,709
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 141,456

df 10
Sig. ,000

 
9. táblázat: Az igazságszolgáltatás megítélését mérő főkomponens KMO és Bartlett-tesztje

A faktorsúlyok alapján elmondható, hogy négy pozitív állítás pozitív előjellel, valamint 
egy negatív állítás negatív előjellel kerül be a végső modellbe, azaz a főkomponens pozitív 

35 A főkomponens által megőrzött információhányad 40,1 százalék.
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értékei az igazságszolgáltatással kapcsolatos pozitív attitűdöket, a negatív értékek pedig 
a negatív attitűdöket jelölik.

ÁLLÍTÁSOK FAKTOR-
SÚLYOK

A bíróságon az emberek teljes mértékben egyenlő elbírálásban részesülnek. 
(pozitív)

,738

A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint hatalomhoz közelebb állókat. (pozitív) ,711
Az igazságszolgáltatás független a politikától. (pozitív) ,604
Az ügyek kimenetele, nemcsak a jogszabályok helyes alkalmazásától, hanem 
nagymértékben a bíró személyétől is függ. (negatív)

-,566

Az igazság végül mindig kiderül, így érdemes igazunkat a bíróságon keresni. 
(pozitív)

,517

 
10. táblázat: Az igazságszolgáltatás megítélését mérő főkomponensbe bevont állítások 

faktorsúlyai

A főkomponens és a skála összefüggését itt is korreláció segítségével vizsgáltuk. Az ösz-
szefüggés szignifikánsnak mutatkozott, erőssége 0,884, azaz a skála ugyanazt méri, mint 
a főkomponens, így alkalmas a további vizsgálódásra.

 igazság_elfog_fokomp 
+:pozitív;
-:negatív

igazsag 
+:pozitív; 
-:negatív

Pearson Correlation 0,884
Sig. (2-tailed) 0,000
N 273

 
11. táblázat: A igazságszolgáltatás elfogadása főkomponens és skála korrelációja

Azt láthatjuk az egyes évfolyamok skálaátlagai alapján, hogy mindkét évfolyam inkább 
kedvezőtlen véleménnyel van a igazságszolgáltatásról, azonban a két évfolyam ilyen jel-
legű attitűdjei között nincs szignifikáns eltérés.36

Az igazságszolgáltatásról kialakult összképet vizsgáló főkomponens a szocio-demog-
ráfiai változók közül csak az apa iskolai végzettségével mutatott szignifikáns összefüggést: 
az apa magasabb iskolai végzettsége ugyanis az igazságszolgáltatásról kialakult pozitívabb 
képet von maga után. A legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkező apák esetében 

36 Sig=0,403; Eta2=0,003
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a kialakult kép a pozitív tartományban, az érettségivel rendelkezők esetében az átlag 
körül, míg az érettségit nem szerző apával rendelkező hallgatók körében egyértelműen 
a negatív tartományban található.

Igazságszolgáltatásról kialakult kép az apa iskolai végzettsége 
szerint

-0,525

-0,006

0,066

-1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

érettségi nélküli

érettségi

felsőfokú

pozitívnegatív

34. ábra: Az igazságszolgáltatásról kialakult képet mérő főkomponens és az apa iskolai 
végzettségének összefüggése37

5.5. Vélemények a bűnözésről (bűnmegelőzésről)

A kutatás legfontosabb iránya a bűnözés okaival, az áldozattá válással, illetve a bűnmeg-
előzés lehetséges eszközeivel kapcsolatos vélemények feltérképezésére irányult. Ez ugyanis 
egy olyan kérdés-komplexum, amelynek kapcsán a laikus, illetve a tudományos (szakmai) 
megközelítések különösen eltérően lehetnek. Ráadásul számos jogi pálya olyan, amelynek 
szereplői közvetlenül is érintettek lehetnek a bűnözés elleni küzdelemben.

37 Sig=0,023; Eta2=0,029
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5.5.1. A bűnözés okai

5.5.1.1. A bűnözés okai általában
A válaszadók szerint a társadalmi tényezők és személyiségjegyek lényegében egyforma 
szerepet játszanak a bűnözés okaiként.

A bűnözés kialakulását és terjedését mennyiben határozzák meg: 
Társadalmi okok - Személyiségjegyek

48,46

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ÁTLAG

TÁRSADALMI OKOK SZEMÉLYISÉGJEGYEK

35. ábra: A bűnözés kialakulását és terjedését mennyiben határozzák meg: Társadalmi okok – 
Személyiségjegyek 10–100-as skála átlagai38

Ha az egyes tényezők rangsorátlagait vizsgáljuk, akkor a válaszadók az egyént és a társa-
dalmat is egyaránt hibásnak tartják abban, hogy valaki bűncselekményt követ el. A rangsor 
elején (az első három helyen) a közvetlen környezet hatásai: a nehéz gyermekkor, a ne-
velési (szocializációs) problémák és a szegénység állnak. Ezt követik vegyesen a tágabb 
környezet hatásai (társadalmi egyenlőtlenségek), illetve a személyi és szituációs ismérvek 
(pl. agresszivitás, illetve hirtelen felindulás). Az utolsó a sorban a médiumok hatása, an-
nak ellenére, hogy mostanában erről igen sok szó esik a közbeszédben.

A bűnözés előfordulását elősegítő egyes tényezők rangsorát tekintve két évfolyam 
között két vonatkozásban mutatkozik kiemelést igénylő szignifikáns eltérés. Az első év-

38 Sig=0,762; Eta2=0,000
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folyamosok a mentális betegségeket fontosabb, a csoporttagság befolyásoló erejét pedig 
kevésbé fontos oknak tartják, mint a végzősök.

Rangsorolja a felsorolt okokat abból a szempontból, hogy a bűnözés előfordulását mennyire 
befolyásolják (rangsorátlagok)
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36. ábra: Rangsorolja a felsorolt okokat abból a szempontból, hogy a bűnözés előfordulását 
mennyire befolyásolják (rangsorátlagok)39

39  
ÁLLÍTÁS SIG ETA2
Nehéz gyerekkor, korai családi problémák ,269 ,005
Nevelési – szocializációs problémák ,351 ,003
Szegénység, megélhetési nehézségek ,754 ,000
Agresszivitás, erőszakos természet ,757 ,000
Társadalmi stabilitás hiánya, egyenlőtlenségek ,777 ,000
Mentális (pszichés) betegségek, személyiségzavarok ,036 ,017
Csoportbeli társak negatív befolyása ,004 ,032
Alkohol – vagy drogfüggőség, egyéb szenvedélyek ,335 ,004
Bosszú, féltékenység, hirtelen felindultság ,002 ,036
Nyereségvágy, a gyors meggazdagodás vágya ,023 ,020
Gondatlanság, felelőtlenség, érdektelenség ,101 ,011
Tömegkommunikáció, az erőszak gyakori bemutatása a médiumokban ,345 ,004



65Vélemények a bűnözésről (bűnmegelőzésről)

65

5.5.1.2. A társadalmi rend igazságtalansága
A lopást megélhetési problémákkal magyarázó, a társadalmi rend igazságtalanságára 
visszavezető magyarázattal a válaszadók közel kétharmada (65,2 %) teljesen vagy in-
kább egyet ért, míg kb. egyharmaduk ezzel az állítással inkább vagy egyáltalán nem ért 
egyet.

A legtöbb lopást elkövető ember megélhetési problémákkal 
küzd. (társadalmi rend igazságtalansága elmélet)

3,7% 31,1% 52,4% 12,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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37. ábra: A legtöbb lopást elkövető ember megélhetési problémákkal küzd állításra adott 
válaszok eloszlása
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5.5.1.3. A jóléti bűnözés elmélete
A lopást a meglévő életszínvonallal való elégedetlenséggel, a jóléti bűnözés elmélete alap-
ján magyarázó állítással a válaszadók kicsit több, mint fele (51,3 %) teljesen vagy inkább 
egyetért. Ezzel közel azonos (48,7 %) azok aránya, akik ezzel az állítással inkább vagy 
egyáltalán nem értenek egyet.

Az emberek általában azért lopnak, mert elégedetlenek azzal, 
amĳük van. (jóléti bűnözés elmélet)

8,8% 39,9% 41,0% 10,3%
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38. ábra: Az emberek általában azért lopnak, mert elégedetlenek azzal, amijük van állításra adott 
válaszok eloszlása
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A bűnözést elégedetlenséggel magyarázó elmélet esetében a nők körében többségbe ke-
rülnek az azzal egyetértők (54,1 százalék). Ezzel szemben a férfiak körében 53,9 százalék 
azoknak az aránya, akik nem fogadják el ezt a magyarázatot a bűnözés indokaként.

Az emberek általában azért lopnak, mert elégedetlenek azzal, amĳük van és 
a nem összefüggése
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39. ábra: Az emberek általában azért lopnak, mert elégedetlenek azzal, amijük van és a nem 
összefüggése40

40 Sig=0,041; Phi=0,175
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5.5.1.4. A veleszületett hajlam
A bűnelkövetést veleszületett hajlammal magyarázó, azt genetikailag kódolt viselkedésnek 
tartó elmélete kevés egyetértőre talál a válaszadók körében, azt több mint 82,1 százalé-
kuk elutasítja. E kérdés tekintetében a végzősök körében az elutasítók aránya az átlagnál 
jelentősebb, megközelíti a 90 százalékot.

A bűnözőknek veleszületett hajlamuk van a bűnelkövetésre. 
(genetikailag kódolt, örökletes hajlam elmélet)
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40. ábra: A bűnözőknek veleszületett hajlamuk van a bűnelkövetésre állításra adott válaszok 
eloszlása41

Ebben a tekintetben tehát igazoldódott a kutatás azon hipotézise, hogy ebben a kérdés-
ben való állásfoglalásban a jogi oktatás során megszerzett ismereteknek is szerepe lehet. 
A bűnözés okságát ugyanis a jelenkor tudománya egyértelműen nem a veleszületett 
hajlamra építve magyarázza.42

41 Sig=0,017; Phi=0,193
42 Vö. pl. Korinek (2006) 58.
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5.5.1.5. A külső jegyek alapján azonosítható bűnözők
A külső jegyek alapján azonosítható bűnözőkről szóló állítás erős elutasítással találkozik 
a joghallgatók körében. 51,6 százalékuk egyáltalán nem ért egyet ezzel az elmélettel, s 
további 37,7 százalékuk is inkább elutasítja ezt. Mindössze a megkérdezett egyetemisták 
10,6 százaléka fogadja el ezt az elméletet valamilyen szinten. Ebben a kérdésben azonban 
nem mutatkozik eltérés a két évfolyam véleménye között.

A bűnözők másféle emberek, akiket arcról is könnyen fel lehet ismerni. 
(fiziognómia elmélet)

51,6% 37,7% 9,5%1,1%
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41. ábra: A bűnözők másféle emberek, akiket arcról is könnyen fel lehet ismerni állításra adott 
válaszok eloszlása
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5.5.1.6. A feszültség elméletek
A válaszadók háromnegyede egyetért azzal a teóriával (ún. általános feszültség elmélet), 
amelyik a bűnelkövetésben a különböző (iskolai, munkahelyi) stresszhelyzetek is köz-
rehatnak.

A bűnöző többnyire maga is különböző stressz-helyzetek (bántalmazás, iskolai, 
munkahelyi problémák) áldozata. 

(általános feszültség elmélet)
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42. ábra: A bűnöző többnyire maga is különböző stressz-helyzetek (bántalmazás, iskolai, 
munkahelyi problémák) áldozata állításra adott válaszok eloszlása
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A bűnözést stressz-helyzettel magyarázó elmélet esetében is a nemek attitűdjeiben mutat-
kozik különbség. A nők között nagy arányban (60,2 százalék) vannak azok, akik inkább 
egyet értenek ezzel az elmélettel. A férfiak körében az átlagnál nagyobb arányban (31,5 
százalék) vannak azok, akik inkább nem értenek egyet ezzel az állítással.

A bűnöző többnyire maga is különböző stressz-helyzetek (bántalmazás, 
iskolai, munkahelyi problémák) áldozata és a nem összefüggése
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43. ábra: A bűnöző többnyire maga is különböző stressz-helyzetek (bántalmazás, iskolai, 
munkahelyi problémák) áldozata és a nem összefüggése43

43 Sig=0,009; Phi=0,208
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Hasonlóan elfogadott (80,2 %) a hallgatók körében az, hogy erőszakos bűncselekményt 
leginkább azok követnek el, akik nem tanulták meg kezelni indulataikat.

Erőszakos bűncselekményt leginkább azok követnek el, akik nem tanulták 
meg kezelni az indulataikat. 

(frusztráció-agresszió elmélet)

2,2% 17,6% 53,8% 26,4%
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44. ábra: Erőszakos bűncselekményt leginkább azok követnek el, akik nem tanulták meg kezelni 
az indulataikat állításra adott válaszok eloszlása
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A megkérdezettek körülbelül háromnegyede (73,6 %) teljes mértékben vagy inkább 
egyetért azzal, hogy a bűnözés oka a frusztráció, vagyis az életcélok megvalósíthatatlan-
ságának érzése.

A bűnözés oka a frusztráció, vagyis az életcélok megvalósíthatatlanságának 
érzése. 

(feszültség elmélet)

4,8% 21,6% 59,3% 14,3%
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45. ábra: A bűnözés oka a frusztráció, vagyis az életcélok megvalósíthatatlanságának érzése 
állításra adott válaszok eloszlása
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A frusztráció bűnözésben való szerepével a fővárosi születésűek nagyobb arányban értenek 
egyet, mint a vidékről származók. A vidékiek 71,6 százaléka ért egyet ezzel az elmélettel, 
míg a fővárosiak esetében ez az arány 80,9 százalék.

A bűnözés oka a frusztráció, vagyis az életcélok megvalósíthatatlanságának 
érzése és a születési hely összefüggése
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46. ábra: A bűnözés oka a frusztráció, vagyis az életcélok megvalósíthatatlanságának érzése 
és a születési hely összefüggése44

44 Sig=0,035; Phi=0,223
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5.5.1.7. Szociopátia elmélet
A megkérdezett hallgatók alig kétharmada (69,6 %) teljesen vagy inkább nem ért egyet 
azzal, hogy a bűnözők mindig, mindenben csak az azonnali kielégülést keresik.

A bűnözők mindig, mindenben csak az azonnali kielégülést keresik. 
(szociopátia elmélet)

19,8% 49,8% 27,1% 3,3%
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47. ábra: A bűnözők mindig, mindenben csak az azonnali kielégülést keresik állításra adott 
válaszok eloszlása
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5.5.1.8. Szociális és média hatás
A válaszadók többsége valamilyen szinten egyetért azzal az állítással, hogy a fiatal bűnö-
zők a televízióban látottakat utánozzák.

A fiatal bűnözők többnyire utánozzák a televízióban látottakat. 
(szociális tanulás elmélet)

9,2% 36,3% 47,3% 7,3%
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48. ábra: A fiatal bűnözők többnyire utánozzák a televízióban látottakat állításra adott válaszok 
eloszlása
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5.5.1.9. A bűnözői magatartás a társadalom szükségszerű velejárója
A válaszadók többsége 52,4 százaléka teljesen vagy inkább egyetért azzal az állítással, hogy 
a bűnözői magatartás a társadalom szükségszerű velejárója. Ebben a tekintetben azonban 
lényeges különbség mutatkozik a két évfolyam között, hiszen az ötödévfolyamosok között 
az inkább vagy teljesen egyetértők aránya majdnem kétharmad (64,4 %). Ezzel szemben 
az elsősök között az egyetértők aránya az egyharmadot is alig haladja meg (41,2 %).

A bűnözői magatartás a társadalom szükségszerű velejárója, hiszen egy 
sajátos problémamegoldás. 
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49. ábra: A bűnözői magatartás a társadalom szükségszerű velejárója, hiszen egy sajátos 
problémamegoldás állításra adott válaszok eloszlása45

Ebben a vonatkozásban igazoldóik a kutatás azon hipotézise, hogy az egyetemi oktatás 
során tudományos álláspontoknak is szerepe van, hiszen ezen magyarázat a hazai szak-
irodalomban is egyértelműen elfogadott kriminológiai alaptétel.46

45 Sig=0,000; Phi=0,272
46 Vö. Korinek (2006) 103. o.
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5.5.1.10. A szociális támogatások csökkentése
A válaszadók többsége (56,8 %) valamilyen mértékben egyetért azzal, hogy a szociális 
támogatások csökkentése a bűnözés mértékét növelő tényező lenne. E kérdés tekintetében 
a két évfolyam véleménystruktúrájában jelentős eltérés mutatkozik. Az elsősök között 
ugyanis már majdnem kétharmadot is eléri (64,6 %) azok aránya, akik ezt elfogadják. 
Ezzel szemben az utolsó évesek között a többség (51,5 százalék) inkább vagy teljes mér-
tékben elutasítja ezt az állítást.

A szociális támogatások csökkentése együtt jár a 
bűncselekmények számának növekedésével

10,6%

12,1%

11,4%

40,9%

23,4%

31,9%

39,4%

58,2%

49,1%

9,1%

6,4%

7,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE 
ötödéves

2012 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

50. ábra: A szociális támogatások csökkentése együtt jár a bűncselekmények számának 
növekedésével állításra adott válaszok eloszlása47

47 Sig=0,007; Phi=0,212
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5.5.1.11. A munkanélküliség megszűntetése
A válaszadók közel kétharmada (63,7 %) szerint a munkanélküliség kihat a vagyon elleni 
bűncselekmények számára.

A munkanélküliség megszűnése esetén sem lenne kevesebb 
vagyon elleni bűncselekmény

17,9% 45,8% 30,4% 5,9%
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51. ábra: A munkanélküliség megszűnése esetén sem lenne kevesebb vagyon elleni 
bűncselekmény állításra adott válaszok eloszlása

5.5.2. A bűnözéssel kapcsolatos ismeretek

A válaszadók bűnözéssel kapcsolatos konkrét ismeretei kapcsán elsősorban azt kívántuk 
megismerni, hogy a jogi egyetem ötödéves hallgatói rendelkeznek-e (és ha igen, milyen 
mértékű) többlettudással az első évesekhez képest. Az ezzel kapcsolatos kérdések több-
ségében (pl. a gazdasági bűncselekmények kármegtérülése, a női elkövetők aránya, vagy 
a házas férfiak bűnelkövetési gyakorisága) a két évfolyam körében a helyes válaszok nem 
tértek el szignifikánsan. Csak egyes kérdések tekintetében jelentkezett a jogi egyetem 
ötödéves hallgatói vonatkozásában többlettudás, pl. annak kapcsán, hogy ítéltek-e vala-
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kit kizárólag kábítószer fogyasztása miatt letöltendő börtönbüntetésre.48 Voltak azonban 
olyan kérdések is (pl. vagyon elleni bűncselekmények49 aránya), ahol az első évfolyamosok 
szerepeltek valamivel jobban.

KÉRDÉS

HELYESEN VÁLASZOLÓK 
ARÁNYA

ÁTLAG 2012 első 
évfolyam

2012 
ötödév-
folyam

Ön szerint ma Magyarországon az elkövetett bűncselekmé-
nyek hány %-a vagyon elleni bűncselekmény (lopás, csalás, 
stb.)?

28,8% 31,4% 26,0%

Ön szerint ma Magyarországon a nagy gazdasági bűncse-
lekményekkel okozott kár hány %-ban térül meg (a vád-
emelésig)?

35,8% 35,7% 35,9%

Ön szerint ma Magyarországon az erőszakos és garázda 
bűncselekmények elkövetőinek hány %-a teljesen idegen 
a sértett számára (azaz még nem is alkalmi ismerős)?

18,1% 23,6% 12,2%

Ön szerint ma Magyarországon az erőszakos bűnelkövetők 
hány %-a követi el a cselekményt alkohol hatására? 33,6% 33,6% 33,6%

Ön szerint az esetek hány %-ában kapott végrehajtandó 
szabadságvesztést olyan kábítószer fogyasztó a közelmúlt 
Magyarországán, aki a terjesztésben nem működött közre?

29,2% 22,5% 36,5%

Ön szerint ma Magyarországon évente átlagosan hány 
olyan közúti haláleset van, amelyik emberi gondatlanság-
ból ered, így bűncselekménynek minősül?

25,1% 23,9% 26,4%

Ön szerint ma Magyarországon az ismertté vált elkövetők 
hány %-a nő? 26,3% 27,5% 25,0%

Ön szerint ma Magyarországon a gyermekkorú elkövetők 
hány %-a él teljes családban? 2,6% 1,4% 3,9%

Ön szerint az elítéltek hány %-a volt már korábban is bün-
tetve? 25,2% 20,3% 30,5%

Ön szerint a házas férfiak bűnelkövetési gyakorisága hány-
szorosa a nőtlenekéhez képest? 44,0% 41,3% 46,9%

ÁTLAG 26,9% 26,1% 27,7%
 

13. táblázat: A helyesen válaszolók aránya évfolyamonként50

48 Sig=0,002; Phi=0,249
49 Sig=0,048; Phi=0,188
50 A két évfolyam közötti szignifikáns eltérés kiemeléssel jelöltem
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5.5.3. A bűnmegelőzés

A válaszadók enyhe többsége (53,6 %) egyetért azzal, hogy az iskolai nevelés szigorítá-
sában találjuk meg a bűnmegelőzés egyik lehetséges útját.

Ha az iskolai nevelés szigorúbb lenne, kevesebb 
bűncselekmény történne

11,0% 35,5% 37,7% 15,8%
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egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

52. ábra: Ha az iskolai nevelés szigorúbb lenne, kevesebb bűncselekmény történne állításra adott 
válaszok eloszlása
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A bűnözés visszaszorításának érdekében az iskolai nevelés szigorúbbá tételével a férfiak 
szélsőségesebb álláspontot képviselnek a nőknél, mindkét szélső értéket nagyobb arányban 
választották közülük. Az állítással a férfiak 23,6 százaléka ért teljesen egyet, ez az arány 
a nők körében 12,2 százalék. Az egyáltalán nem egyetértők a férfiak között 14,6 száza-
léknyian találhatók, szemben a nők 9,4 százalékával. Mindez nem befolyásolja azt, hogy 
a valamilyen szinten egyetértők és egyet nem értők aránya szinte azonos (54,2 és 52,8, 
valamint 45,9 és 47,2 százalék) a két nem esetében.

Ha az iskolai nevelés szigorúbb lenne, kevesebb bűncselekmény történne és 
a nem összefüggése
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53. ábra: Ha az iskolai nevelés szigorúbb lenne, kevesebb bűncselekmény történne és a nem 
összefüggése51

51 Sig=0,027; Phi=0,185
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5.5.3.1. A zártabb közösségek
A válaszadók éppen több mint fele (52,7 %) hisz (valamilyen mértékben) abban, hogy 
a zártabb közösségeknek van bűnözéstől visszatartó ereje.

Ha az emberek (még mindig) zártabb közösségekben élnének, 
kevesebb lenne a bűncselekmény

10,6% 36,6% 37,7% 15,0%
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ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

54. ábra: Ha az emberek (még mindig) zártabb közösségekben élnének, kevesebb lenne 
a bűncselekmény állításra adott válaszok eloszlása
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A zártabb közösségek bűnözés visszaszorításában játszott szerepét a férfiak lényegesen 
fontosabbnak vélik, mint a nők. Az egyetértők aránya a teljes mintán 52,7 százalék, ezzel 
szemben a férfiak körében ez az érték 64,1 százalék. Azaz, míg a teljes mintában épp-
hogy a hallgatók fele ért egyet ezzel az állítással, addig a férfiak közel kétharmada így 
tesz. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy a nők körében többségbe kerülnek az ezzel 
az állítással nem egyetértők (53,6 százalék).

Ha az emberek (még mindig) zártabb közösségekben élnének, kevesebb 
lenne a bűncselekmény és a nem összefüggése
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55. ábra: Ha az emberek (még mindig) zártabb közösségekben élnének, kevesebb lenne 
a bűncselekmény és a nem összefüggése52

5.5.3.2. A büntetési tételek emelése
A válaszadók szinte azonos arányban fogadják- és utasítják el, hogy a büntetési tételek 
emelése a bűnmegelőzés hatékony módszere lenne. Minimális többségbe kerültek az ezt 

52 Sig=0,020; Phi=0,191
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elutasítók (50,5, %). A két évfolyam merőben ellenkező álláspontot képvisel ebben a kér-
désben. Az egyetemet ebben az évben kezdők még inkább hisznek a szigorúbb büntetési 
tételek visszatartó erejében, hiszen közel 60 százalékuk (59,6 százalékuk) gondolkodik 
így. Ezzel szemben a végzősök közül pont az ellenkező vélekedést képviselői tesznek ki 
több, mint 60 százalékot (61,3 %).

A büntetési tételek súlyosbítása a bűncselekmények számának 
csökkenéséhez vezetne
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56. ábra: A büntetési tételek súlyosbítása a bűncselekmények számának csökkenéséhez vezetne 
állításra adott válaszok eloszlása53

53 Sig=0,006; Phi=0,214
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5.6. Pályakép

A kutatás egyik prioritása volt – a jogi oktatás eredményességével összefüggésben – 
a hallgatók pályaképének feltárása is. A válaszadók kétharmada 68,9 százaléka jogász-
ként képzeli el az életét, míg csak 3,3 százalékuk válaszolt egyértelműen nemmel erre 
a kérdésre. Viszonylag sokan (27,8 %) vannak azonban azok, akik még bizonytalanok e 
kérdést illetően, és nem döntötték el, hogy hogyan fogják folytatni életpályájukat tanul-
mányaik befejezése után.

A tanulmányainak befejezése után jogászi életpályán kíván-e 
maradni és ilyen munkakörben elhelyezkedni?

68,9% 3,3% 27,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÖSSZESEN

igen nem még nem döntöttem el

57. ábra: „A tanulmányainak befejezése után jogászi életpályán kíván-e maradni és ilyen 
munkakörben elhelyezkedni?” kérdésre adott válaszok eloszlása

A két évfolyam között ebben a vonatkozásban nem mutatható ki szignifikáns eltérés.54 
Ebből azonban még nem lehet következtetni arra, hogy az egyetemi képzésnek ne len-
ne hatása a hallgatók pályaválasztására. Az évfolyamok közötti szignifkáns eltérés oka 

54 Sig=0,234; Phi=0,103
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ugyanis az is lehet, hogy a jogi pályából a képzés közben kiábrándulók helyébe olyanok 
léptek, akik jövőjüket jogászként képzelik el.

5.7. Részösszegzés

5.7.1. Szocio-demográfiai tényezők

A jogászképzés résztvevőinek kétharmada nő, arányuk az ötödévesek között még ennél 
is magasabb.

A válaszadók között jelentős mértékű a vidéki születésűek aránya, ami olyan követ-
keztetés levonására is alkalmas, hogy az ELTE jogászképzése komoly mértékű mobilitást 
generál.

Az eredmények megerősítik azt a kutatási hipotézist, hogy a joghallgatók döntő 
mértékben a magas jövedelmű családokból származnak, illetve szüleik felsőfokú vég-
zettségűek.

Nem igazolódott azonban az a feltétezésünk, hogy a megkérdezettek többségének 
vagy nagy részének édesapja vagy édesanyja jogász lenne.

5.7.2. Közéleti érdeklődés és tájékozottság

A válaszadó joghallgatók – a kutatási hipotézissel összhangban – a közéleti kérdések iránt 
érdeklődő, illetve azok vonatkozásában tájékozott személyként definiálják magukat. Eb-
ben a vonatkozásban a szocio-demográfia tényezők pl. annyiban vannak kihatással, hogy 
az apa magasabb iskolai végzettsége rendszeresebb közéleti diskurzust von maga után.

A kutatási hipotézissel szemben nem mutatkozik szignifikáns eltérés az első és ötödik 
évfolyam között az internethasználat arányában. A hagyományos médiumok használata 
az egyetemi tanulmányaikat most kezdők között – a kutatási hipotézissel összhangban 
– háttérbe szorul. Ez azonban csak az országos televíziók tekintetében mutatható ki, 
a napi sajtó olvasóinak aránya éppen az egyetemi tanulmányaikat most kezdők között 
magasabb.

5.7.3. Politikai beállítottság

A politikai attitűdök tekintetében erősen liberális attitűdöt képviselnek a joghallgatók 
a börtönbüntetés bűnözésre gyakorolt hatásában, az abortusz és a halálbüntetés kérdésé-
ben. Ezzel szemben a szociális támogatások növelésének bűnözésre gyakorolt hatásában 
és a marihuána fogyasztás engedélyezésének kérdésében erősen konzervatív a vélemé-
nyük. A súlyosabb bírósági ítéletek visszatartó erejével kapcsolatban a válaszok alapján 
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enyhén konzervatív attitűd figyelhető meg. Összességében a politikai attitűdök tekinte-
tében a 2012-es joghallgatók enyhe liberális álláspontot képviselnek, de az ötödévesekre 
ez a típusú gondolkodás még erősebben jellemző.

ÁLLÍTÁS Attitűd Két évfolyam különbözősége
A börtönbüntetés önmagában 
nem oldja meg a bűnözés kér-
dését. (liberális)

Erősen liberális attitűd Nincs szignifikáns eltérés

Az abortuszt be kellene tilta-
ni. (konzervatív) Erősen liberális attitűd Az ötödévesek erősebb liberá-

lis attitűddel rendelkeznek
A halálbüntetést vissza kelle-
ne állítani. (konzervatív) Erősen liberális attitűd Az ötödévesek erősebb liberá-

lis attitűddel rendelkeznek
A szociális támogatások nö-
velése nagymértékben csök-
kentené a bűnözés mértékét. 
(liberális)

Erősen konzervatív attitűd Nincs szignifikáns eltérés

Súlyosabb bírósági ítéletek 
nagyobb visszatartó erővel 
bírnának. (konzervatív)

Enyhén konzervatív attitűd
Az első évesek erős konzer-

vatív, az ötödévesek semleges 
attitűddel rendelkeznek

A marihuána fogyasztását le-
galizálni kellene. (liberális) Erősen konzervatív attitűd Nincs szignifikáns eltérés

ÖSSZETETT VÁLTOZÓK 
ALAPJÁN KIALAKULT KÉP Enyhén liberális attitűd Az ötödévesek liberálisabb 

attitűddel rendelkeznek
 

14. táblázat: A politikai attitűdök összefoglaló táblázata

Az abortusszal és a halálbüntetéssel foglalkozó állítások az ötödévesek körében erősebben 
liberális az attitűd, mint az első éveseknél. A legjelentősebb különbség a két évfolyam 
között a súlyosabb bírósági ítéletek visszatartó erejével kapcsolatos állítás esetében fi-
gyelhető meg. Az első évesek erős konzervatív attitűdöt fogalmaztak meg, ezzel szemben 
az ötödévesek semleges álláspontot képviselnek ebben a kérdésben. Ezekben a vonatkozá-
sokban azonban feltételezésünk szerint arról van szó, hogy a jogászképzés ismeretanyaga 
befolyásolja egy politikailag is érzékeny kérdésekben való állásfoglalást.
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5.7.4. Az igazságszolgáltatás megítélése

A kutatási hipotézissel szemben az igazságszolgáltatással kapcsolatos állításokkal kap-
csolatban minden esetben negatív attitűdökkel találkozhatunk, csak ezek erőssége tér el 
állításonként.

Az évfolyamok véleménye között összességében nincs szignifikáns eltérés, de egyes 
kérdések tekintetében feltétezhető a jogászképzés hatása. Az ötödévesek pl. pozitívabban 
értékelték a jogegyenlőség érvényesülését, amiben a képzés hatása vagy a rendszerigazolás 
vágya is közrehathat. Ezzel szemben az ötödévesek kevésbé látták a pereskedés értelmét 
a megegyezéshez képest, amely véleményük kialakulásában közrehathatnak a konszen-
zuális megoldások előnyeivel kapcsolatos szakmai ismereteik is.

1. sz. Melléklet: ÁLLÍTÁS Attitűd Két évfolyam különbözősége
A tapasztaltabb tolvajt nehezebb rajta-
kapni a lopáson. (negatív)

Erősen negatív at-
titűd Nincs szignifikáns eltérés

Az igazságszolgáltatás független a po-
litikától. (pozitív) Negatív attitűd Az ötödévesek enyhébb nega-

tív attitűddel rendelkeznek
Az ügyek kimenetele, nemcsak a jog-
szabályok helyes alkalmazásától, ha-
nem nagymértékben a bíró személyé-
től is függ. (negatív)

Erősen negatív at-
titűd Nincs szignifikáns eltérés

A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint 
hatalomhoz közelebb állókat. (pozitív) Negatív attitűd Nincs szignifikáns eltérés

A bíróságon az emberek teljes mérték-
ben egyenlő elbírálásban részesülnek. 
(pozitív)

Enyhén negatív 
attitűd

Az első évesek erősen negatív 
attitűddel rendelkeznek

Az igazság végül mindig kiderül, így 
érdemes igazunkat a bíróságon keres-
ni. (pozitív)

Enyhén negatív 
attitűd

Az ötödévesek erősen negatív 
attitűddel rendelkeznek

Többnyire jobb békésen, akár veszte-
séggel is megegyezni, hiszen a peres-
kedés csak az ügyvédeknek kedvez. 
(negatív)

Erősen negatív at-
titűd

Az ötödévesek erősebb nega-
tív attitűddel rendelkeznek

A jogos és jogtalan cselekedetek kö-
zötti határ sok esetben elmosódik. 
Mindent be lehet állítani ennek is, meg 
annak is. (negatív)

Erősen negatív at-
titűd Nincs szignifikáns eltérés

ÖSSZETETT VÁLTOZÓK ALAPJÁN 
kIALAKULT KÉP Negatív attitűd Nincs szignifikáns eltérés

 
15. táblázat: Az igazságszolgáltatásról kialakult kép összefoglaló táblázata
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5.7.5. Vélemények a bűnözésről (bűnmegelőzésről)

A joghallgatók az egyént és a társadalmat is egyaránt hibásnak tartják abban, hogy valaki 
bűncselekményt követ el. A rangsor elején (az első három helyen) a közvetlen környezet 
hatásai: a nehéz gyermekkor, a nevelési (szocializációs) problémák és a szegénység állnak. 
Ezt követik vegyesen a tágabb környezet hatásai (társadalmi egyenlőtlenségek), illetve 
a személyi és szituációs ismérvek (pl. agresszivitás, illetve hirtelen felindulás). Az utolsó 
a sorban a médiumok hatása, annak ellenére, hogy mostanában erről igen sok szó esik 
a közbeszédben. Az ötödévesek az átlagnál és az első évfolyamosoknál is nagyobb jelen-
tőséget tulajdonítanak a csoportbéli társak hatásának és ezzel egyidejűleg kisebb szerepet 
a mentális, pszichés zavaroknak. Az első évesek a csoportbéli társak hatását értékelik 
kevésbé fontosnak.

2. sz. Melléklet: Sorszám 2012 
ELTE első 

éves

Különbség 2012 
ELTE 

ötödéves

nehéz gyerekkor, korai családi problémák 1 1 nem szigni-
fikáns 2

nevelési – szocializációs problémák 2 2 nem szigni-
fikáns 1

szegénység, megélhetési nehézségek 3 3 nem szigni-
fikáns 3

agresszivitás, erőszakos természet 4 4 nem szigni-
fikáns 4

társadalmi stabilitás hiánya, egyenlőtlen-
ségek 5 6 nem szigni-

fikáns 6

mentális (pszichés) betegségek, személyi-
ségzavarok 6 5 8

csoportbeli társak negatív befolyása 7 9 5
alkohol – vagy drogfüggőség, egyéb szen-
vedélyek 8 8 nem szigni-

fikáns 7

bosszú, féltékenység, hirtelen felindultság 9 7 10
nyereségvágy, a gyors meggazdagodás vá-
gya 10 10 9

gondatlanság, felelőtlenség, érdektelenség 11 11 nem szigni-
fikáns 11

tömegkommunikáció, az erőszak gyakori 
bemutatása a médiumokban 12 12 nem szigni-

fikáns 12

 
16. táblázat: A bűnözés okainak összefoglaló táblázata
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A bűnözési elméletek esetén a válaszadók között tehát a bűnözés leginkább elfogadott 
magyarázata a frusztráció (az életcélok megvalósíthatatlanságának érzése), illetve a kü-
lönböző (iskolai, munkahelyi) stresszhelyzetek közrehatása. Igen kevés egyetértőre talál 
körükben a bűnelkövetést veleszületett hajlammal magyarázó, illetve a külső jegyek 
alapján azonosítható bűnözőkről szóló állítás.

Az évfolyamok között különbség leginkább azon teóriák elfogadottságában van, ame-
lyek a tudomány jelen állása szerint egyértelműen elutasítottak, vagy hazai szakirodalom-
ban preferáltak. Az ötödéves hallgatók tehát az elsőévesekhez képest inkább elfogadják, 
hogy a bűnözői magatartás a társadalom szükségszerű velejárója, illetve jobban elutasítják 
azt a magyarázatot, hogy bűnelkövetésre valakit veleszületett hajlam vezetne.

ÁLLÍTÁS Elmélet 
megneve-

zése

Elfogadás/ el-
utasítás

Két évfolyam különböző-
sége

A legtöbb lopást elkövető em-
ber megélhetési problémákkal 
küzd.

társadalmi 
rend igaz-

ságtalansága

Egyértelműen el-
fogadó attitűd

Nincs különbség a két év-
folyam között

Az emberek általában azért 
lopnak, mert elégedetlenek 
azzal, amijük van.

jóléti bűnö-
zés

Megosztott, de 
enyhén elfogadó 

attitűd

Nincs különbség a két év-
folyam között

A bűnözőknek veleszületett 
hajlamuk van a bűnelköve-
tésre.

genetikai-
lag kódolt, 
örökletes 

hajlam

Egyértelműen el-
utasító attitűd

Az ötöd évfolyamosok el-
utasítóbbak

A bűnöző többnyire maga is 
különböző stressz-helyzetek 
(bántalmazás, iskolai, munka-
helyi problémák) áldozata.

általános 
feszültség

Egyértelműen el-
fogadó attitűd

Nincs különbség a két év-
folyam között

Erőszakos bűncselekményt 
leginkább azok követnek el, 
akik nem tanulták meg kezel-
ni az indulataikat.

frusztrá-
ció-agresszió

Egyértelműen el-
fogadó attitűd

Nincs különbség a két év-
folyam között

A bűnözők másféle emberek, 
akiket arcról is könnyen fel 
lehet ismerni.

fiziognómia Egyértelműen el-
utasító attitűd

Nincs különbség a két év-
folyam között

A bűnözők mindig, minden-
ben csak az azonnali kielégü-
lést keresik.

szociopátia Egyértelműen el-
utasító attitűd

Nincs különbség a két év-
folyam között

A fiatal bűnözők többnyire 
utánozzák a televízióban lá-
tottakat.

szociális ta-
nulás

Megosztott, de 
enyhén elfogadó 

attitűd

Nincs különbség a két év-
folyam között
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ÁLLÍTÁS Elmélet 
megneve-

zése

Elfogadás/ el-
utasítás

Két évfolyam különböző-
sége

A bűnözői magatartás a társa-
dalom szükségszerű velejáró-
ja, hiszen egy sajátos problé-
mamegoldás.

anómia
Megosztott, de 

enyhén elfogadó 
attitűd

Az első évfolyamosok 
enyhén elutasító, az ötöd 
évfolyamosok egyértel-

műen elfogadó attitűddel 
rendelkeznek

A bűnözés oka a frusztráció, 
vagyis az életcélok megvaló-
síthatatlanságának érzése.

feszültség Egyértelműen el-
fogadó attitűd

Nincs különbség a két év-
folyam között

 
17. táblázat: Bűnözési elméletekkel kapcsolatos állításokra adott válaszok összefoglaló táblázata

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos állítások esetében mindkét évfolyamon egyaránt kon-
zervatív attitűddel találkozhatunk a szigorúbb iskolai nevelés és a zártabb közösségek 
fennmaradásának bűnözésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A büntetési tételek sú-
lyosbítása megosztja a hallgatókat, az ötödévesek liberálisabb, az elsősök konzervatívabb 
attitűdöt képviselnek.

ÁLLÍTÁS Attitűd Két évfolyam különbözősége
A munkanélküliség megszűnése 
esetén sem lenne kevesebb vagyon 
elleni bűncselekmény. (liberális)

Konzervatív attitűd Nincs szignifikáns eltérés

Ha az iskolai nevelés szigorúbb len-
ne, kevesebb bűncselekmény történ-
ne. (konzervatív)

Enyhe konzervatív 
attitűd Nincs szignifikáns eltérés

Ha az emberek (még mindig) zár-
tabb közösségekben élnének, keve-
sebb lenne a bűncselekmény. (kon-
zervatív)

Enyhe konzervatív 
attitűd Nincs szignifikáns eltérés

A szociális támogatások csökken-
tése együtt jár a bűncselekmények 
számának növekedésével. (liberális)

Megosztott, de eny-
hén liberális attitűd

Az első évfolyamosok liberális, 
az ötöd évfolyamosok enyhe 

konzervatív attitűdöt képvisel-
nek

A büntetési tételek súlyosbítása 
a bűncselekmények számának csök-
kenéséhez vezetne. (konzervatív)

Megosztott, ki-
egyenlített attitűd

Az első évfolyamosok konzerva-
tív, az ötöd évfolyamosok liberá-

lis attitűdöt képviselnek
ÖSSZETETT VÁLTOZÓK ALAP-
JÁN KIALAKULT KÉP

ENYHE KONZER-
VATÍV ATTITŰD

NINCS SZIGNIFIKÁNS EL-
TÉRÉS

 
18. táblázat: Bűnmegelőzéssel kapcsolatos attitűdök összefoglaló táblázata
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5.7.6. Pályakép

A válaszadók kétharmada jogászként képzeli el az életét. Ebben a vonatkozásban – a ku-
tatási hipotézissel szemben – nem találtunk szignifikáns eltérést a két évfolyam között.



Kelemen László – Hollán Miklós: Joghallgatók a jogról II.
© Dialóg Campus Kiadó (Nordex Kft.), 2013.
Minden jog fenntartva. A másolást a törvény bünteti.

6. Joghallgatók attitűdjeinek változásai 2007 és 2012 között

A tanulmány e fejezetében a 2012-es adatfelvétel eredményeit vetjük össze az ELTE első 
évfolyamos hallgatói körében 2007-ben azonos kérdőív alapján végzett felmérés ered-
ményeivel.55

Elsődleges célunk annak megállapítása volt, hogy változott-e a jogról és bűnözésről 
alkotott kép azon öt év eredményeként, amelyet a 2007-es évfolyam elsősei az ELTE 
padsoraiban töltöttek. A két felmérés eredményeinek összevetése egy követéses vizs-
gálat eredményeként még akkor is különleges információkat biztosíthat a jogászképzés 
hatásáról, ha a megkérdezettek személyének azonossága nem garantált. Elemeztük 
2012 és 2007 elsőéveseinek véleményei között mutatkozó különbségeket is, hiszen ezek 
(kontroll-adataként) alkalmasak lehetnek a jogászképzés hatásáról levont következtetések 
megerősítésére, illetve cáfolatára is. Ennek segítségével ugyanis kimutatható, ha a véle-
mények különbsége feltételezhetően nem a képzésben való részvételre, hanem valamely 
más mögöttes az eltelt öt évet jellemző társadalmi folyamatra vezethető vissza.

55 Ezekre részletesen lásd Kelemen (2009) 94–165. o.
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6.1. Személyi adatok

A követéses módszerrel vizsgált évfolyamban a nők aránya 2007 és 2012 között kb. két-
harmadról, majdnem háromnegyedre növekedett.

Nemek szerinti eloszlás

27%

40%

73%

60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

2007

férfi nő

58. ábra: A nemek szerinti eloszlás a követéses vizsgálat két évfolyamán56

Ebben a vonatkozásban a legvalószínűbb magyarázatnak azt tartjuk, hogy a nők kisebb 
arányban esnek ki a jogászképzésből, mint a férfiak. Ezt erősíti azon – már ismertetett57 
– adattal való összevetés is, hogy a 2012-es első évfolyamban a nők aránya alulról közelíti 
a kétharmadot (61 %).

56 
57 Vö. 5.1.1. cím.
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6.2. Közélet és tájékozottság

6.2.1. A szubjektív tájékozottság

A követéses vizsgálatban szereplő hallgatók önmagukkal kapcsolatos szubjektív tájé-
kozottságának megítélése öt év alatt szignifikánsan növekedett, s most már meghaladja 
a 3-as átlagot.

Mennyire érzi magát tájékozottnak a társadalmi problémákkal kapcsolatos 
kérdésekben? (átlag 1-4-es skálán)

3,02

2,80

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

2012 ELTE ötödéves

2007 ELTE első éves

59. ábra: Szubjektív tájékozottsági mutató (2007 első és 2012 ötödévfolyam)58

58 Sig=0,001 Eta2=0,039
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Ez azonban nem a jogászképzés hatásának, hanem inkább az információs társadalom 
további (ilyen rövid távon is észlelhető) fejlődésének tudható be. A szubjektív tájékozott-
sági mutató átlagai alapján ugyanis a most első évesek tájékozottabbnak tartják magukat, 
mint öt évvel korábban megkérdezett elődeik.

Mennyire érzi magát tájékozottnak a társadalmi problémákkal kapcsolatos 
kérdésekben? (átlag 1-4-es skálán)

2,97

2,80

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

2012 ELTE első éves

2007 ELTE első éves

60. ábra: Szubjektív tájékozottsági mutató (2007 első és 2012 első évfolyam)59

59 Sig=0,006 Eta2=0,025
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6.2.2. A tájékozódási források

A követéses vizsgálatban szereplő hallgatók körében a napilapokból tájékozódók egy-
harmados aránya – 15,9 százalékra esett vissza.

Tájékozódás napilapokból

84,1%

66,7%

15,9%

33,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE 
ötödéves

2007 ELTE első 
éves

nem tájékozódik napilaból naponta legalább egy napilapot naponta olvas

61. ábra: Tájékozódás napilapokból (2007 első és 2012 ötödévfolyam)60

60 Sig=0,001; Phi=0,200
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A különbség azonban itt sem a jogászképzés hatását, hanem a tájékozódási forrásokkal 
kapcsolatos attitűdök általános változását tükrözi. Az éppen aktuálisan első évesek kö-
rében ugyanis a naponta legalább egy napilapot olvasók aránya a 2007-es 33 százalékos 
szintről 2012-re 22 százalékra esett vissza.

Tájékozódás napilapokból

78,0%

66,7%

22,0%

33,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE első 
éves

2007 ELTE első 
éves

nem tájékozódik napilaból naponta legalább egy napilapot naponta olvas

62. ábra: Tájékozódás napilapokból (2007 első és 2012 első évfolyam)61

6.3. Politikai attitűdök

A követéses vizsgálatban szereplő hallgatók politikai attitűdjét illetően az eltelt öt év alatt 
nem általánosságban, hanem csak bizonyos ún. érzékeny kérdéssekkel (szociális támoga-
tások növelésének vagy súlyosabb bírósági ítéleteknek a bűnmegelőzésre kifejtett hatása, 
az abortusz betiltása, halálbüntetés visszaállítása, marihuána fogyasztás legalizálása) 
kapcsolatos véleményekben mutatható ki változás.

61 Sig=0,031; Phi=0,127
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6.3.1. A szociális támogatások növelésének bűnözésre gyakorolt hatása

A követéses vizsgálatban résztvevő hallgatók 2012. évben már nagyobb arányban (82,6 
%) utasítják el a szociális támogatások növelésének a bűnözés csökkentő hatását, mint 
amikor még első évesek voltak (64,6%).

A szociális támogatások növelése nagymértékben csökkentené a 
bűnözés mértékét

37,9%

23,3%

28,9%

44,7%

41,3%

44,3%

12,1%

31,3%

23,7%

5,3%

4,0%

3,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE 
ötödéves

2007 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

63. ábra: A szociális támogatások növelése nagymértékben csökkentené a bűnözés mértékét 
(2007 első és 2012 ötödévfolyam)62

62 Sig=0,001; Phi=0,245
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Ebben a vonatkozásban azonban véleményük feltehetően nem a jogászképzés kiha-
tásaként, hanem más tényezők következtében változott meg. A szociális támogatások 
növelésének bűnözésre gyakorolt hatását ugyanis a 2012. évi első évfolyam válaszadói is 
az ötödévesekhez közel hasonló 82,3 % arányban utasítja el.

A szociális támogatások növelése nagymértékben csökkentené a 
bűnözés mértékét

34,8%

23,3%

28,9%

47,5%

41,3%

44,3%

15,6%

31,3%

23,7%

2,1%

4,0%

3,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE első 
éves

2007 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

64. ábra: A szociális támogatások növelése nagymértékben csökkentené a bűnözés mértékét 
(2007 első és 2012 első évfolyam)63

Ezt a következtetést erősíti meg az is, hogy e kérdés tekintetében64 a 2012-es két évfolyam 
véleménystruktúrájában nincs szignifikáns eltérés.65

63 Sig=0,006; Phi=0,206
64 Vö. 5.3.2.1. cím.
65 Sig=0,428; Phi=0,101
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6.3.2. Az abortusz betiltása

A jelenlegi ötödévesek körében tovább nőtt az abortusz betiltását elutasítók száma (92,4 %) 
ahhoz képest, hogy öt évvel ezelőtt még csak 80 %-uk ellenezte az abortusz betiltását.

Az abortuszt be kellene tiltani

64,4%

44,0%

53,5%

28,0%

36,0%

32,3%

3,8%

14,0%

9,2%

3,8%

6,0%

5,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE 
ötödéves

2007 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

65. ábra: Az abortuszt be kellene tiltani (2007 első és 2012 ötödévfolyam)66

A követéses módszerrel vizsgált évfolyam véleményének változása feltétezésünk szerint 
nem az öt évvel ezelőtti időszaktól eltérő politikai klímára, hanem a jogászképzés során 
megszerzett ismeretekre (attitűdökre) vezethető vissza. Ezt erősíti, hogy az abortusz 
tiltásával kapcsolatban a 2007-es és 2012-es első évfolyam véleménye nem tér el szigni-
fikánsan egymástól.67 Ezzel szemben jelentős szignifikáns eltérés mutatkozik a 2012-es 
kutatásban vizsgált két évfolyam hallgatói között.68

66 Sig=0,001; Phi=0,249
67 Sig=0,858; Phi=0,051
68 Vö. 5.3.2.2. pont.
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6.3.3. Halálbüntetés újbóli bevezetése

A halálbüntetéssel visszaállítását illetően a 2012-ben végzős évfolyam véleménye elutasí-
tóbbá vált a halálbüntetés újbóli bevezetését illetően. Jelenleg ugyanis 2012-re a korábbi 60 
százalékhoz képest, mintegy 70 százalékuk utasítja el valamilyen szinten a halálbüntetés 
visszaállítását.

A halálbüntetést vissza kellene állítani

50,8%

32,7%

41,1%

22,0%

28,7%

25,5%

16,7%

23,3%

20,2%

10,6%

15,3%

13,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE 
ötödéves

2007 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

66. ábra: A halálbüntetést vissza kellene állítani (2007 első és 2012 ötödévfolyam)69

A kutatási eredmények alapján a halálbüntetéssel kapcsolatos vélemények kialakulásában 
is (az abortuszhoz hasonlóan) jelentős szerepe van a jogászképzés során megszerzett is-
mereteknek, attitűdöknek. Ebben a vonatkozásban ugyanis a két első évfolyam véleménye 

69 Sig=0,023; Phi=0,184
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között viszont nem mutatkozik eltérés,70 míg szignifikáns eltérés mutatkozik a 2012-es 
kutatásban vizsgált két évfolyam hallgatói között.71

6.3.4. A súlyosabb bírósági ítéletek

A követéses vizsgálatban szereplő évfolyam körében alig több mint a válaszadók felére 
(50,7 %) csökkent az a háromnegyedes arányt is meghaladó többség (80,7 %), amely 
2007-ben még hitt a súlyosabb bírósági ítéletek visszatartó erejében.

Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb visszatartó erővel bírnának

12,1%

1,3%

3,4%

37,1%

18,0%

24,4%

37,1%

46,0%

42,6%

13,6%

34,7%

29,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE 
ötöd éves

2007 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

67. ábra: Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb visszatartó erővel bírnának  
(2007 első és 2012 első évfolyam)72

Ez a változás azonban nem kizárólag a jogászképzésben megszerzett ismeretek hatására 
következett be, hanem annak hátterében más tényezők is állhatnak (akár a szigorúbb 

70 Sig=0,792; Phi=0,060
71 Vö. 5.3.2.3. cím.
72 Sig=0,000; Phi=0,358
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kriminálpolitikából kiábrándulás is). A súlyosabb bírósági ítéletek visszatartó erejében 
ugyanis 2012-ben már az első évfolyamosoknak is csak jóval kevesebb része, nevezete-
sen 63,1 százaléka hisz.

Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb visszatartó erővel bírnának

5,7%

1,3%

3,4%

31,2%

18,0%

24,4%

39,0%

46,0%

42,6%

24,1%

34,7%

29,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE első 
éves

2007 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

68. ábra: Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb visszatartó erővel bírnának  
(2007 első és 2012 első évfolyam)73

A 2012-es kutatás eredmények (50,7 % és 63,1 %) már idézett74 szignifikáns különbsé-
ge azonban arra utal, hogy a jogászképzésben való részvételnek mégiscsak van kihatása 
a súlyosabb bírósági ítéletek visszatartó erejének értékelését illetően.

73 Sig=0,005; Phi=0,209
74 Vö. 5.3.2.4. cím.
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6.3.5. A marihuána fogyasztás legalizálásának elfogadottsága

A követéses vizsgálatban résztvevő évfolyamon belül a marihuána fogyasztás legalizálá-
sának elfogadottsága 12,7 %-ról 31,8 %-ra nőtt.

A marihuána fogyasztását legalizálni kellene

34,1%

52,7%

45,7%

34,1%

34,7%

35,7%

18,9%

8,0%

10,0%

12,9%

4,7%

8,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE 
ötödéves

2007 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

69. ábra: A marihuána fogyasztását legalizálni kellene (2007 első és 2012 ötödévfolyam)75

75 Sig=0,001; Phi=0,249
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A marihuána fogyasztás legalizálásával kapcsolatos vélemények ilyen változásában azon-
ban nem a jogászképzés során szerzett ismereteknek, attitűdöknek van szerepe. A 2007-es 
12,7 százalékos támogatói szinttel szemben ugyanis 2012-ben az első évfolyamosoknak 
is a negyede támogatja a könnyű drog legalizálását. A jogászképzésben részvétel eb-
ben a vonatkozásban azért sem jelentős tényező, hiszen a 2012-es és ötödik évfolyam 
véleménye nem különbözik szignifikánsan a marihuána fogyasztásának legalizálására 
vonatkozóan.76

A marihuána fogyasztását legalizálni kellene

38,3%

52,7%

45,7%

36,9%

34,7%

35,7%

12,1%

8,0%

10,0%

12,8%

4,7%

8,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE első 
éves

2007 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

70. ábra: A marihuána fogyasztását legalizálni kellene (2007 első és 2012 első évfolyam)77

76 Vö. 5.3.2.5. cím.
77 Sig=0,017; Phi=0,187
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6.3.6. Konzervatív-liberális attitűd

A két évfolyam eredményeinek összehasonlításához ismét használtuk az összetett vál-
tozókat. Ezeket azonban újra létre kellett hozni, hiszen míg a korábbiakban csupán 
a 2012-es minta eredményeit vizsgáltuk meg, most a korábbi mintavétellel kívántam 
összehasonlítani az eredményeket. Ez azt is jelenti, hogy az új főkomponens nem fel-
tétlenül fog megegyezni a korábban már bemutatott főkomponenssel, ezért ismertetjük 
a most létrehozandó főkomponens megalkotásának fázisait.

A főkomponens elemzésbe a táblázatban szereplő állításokat vontuk be. A kommuna-
litások alapján a dőlt betűtípussal jelölt állítások nem kerültek be a végső modellbe, így 
három állítás segítségével hoztuk létre a konzervatív-liberális főkomponenst.

ÁLLÍTÁSOK
KOM-

MUNA-
LITÁSOK

1. A börtönbüntetés önmagában nem oldja meg a bűnözés kérdését. (liberális) ,028
2. Az abortuszt be kellene tiltani. (konzervatív) ,252
3. A halálbüntetést vissza kellene állítani. (konzervatív) ,348

4. A szociális támogatások növelése nagymértékben csökkentené a bűnözés 
mértékét. (liberális) ,000

5. Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb visszatartó erővel bírnának. (konzervatív) ,502
6. A marihuána fogyasztását legalizálni kellene. (liberális) ,410

 
19. táblázat: Konzervatív-liberális főkomponensbe bevont állítások (2007–2012)

A végső modellbe bekerült állítások a KMO-teszt alapján alkalmasnak tűntek a főkom-
ponens elemzésre való bevonásra és a létrejött modell szignifikánsnak mutatkozott.78

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,563
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 77,234

df 3
Sig. ,000

 
20. táblázat: Konzervatív-liberális főkomponens KMO és Bartlett-tesztje (2007–2012)

78 A főkomponens által megőrzött információhányad 47,9 százalék.
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A faktorsúlyok alapján elmondható, hogy a két konzervatív értéket képviselő változó 
pozitív, míg a liberális változó negatív értékkel lép be új változónkba. Ez azt jelenti, hogy 
a létrejött változó pozitív értékei a konzervatív, negatív értékei pedig a liberális oldalon 
helyezkednek el.

ÁLLÍTÁSOK FAKTORSÚLYOK
Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb visszatartó erővel bírnának. 
(konzervatív) ,772

A marihuána fogyasztását legalizálni kellene. (liberális) -,580
A halálbüntetést vissza kellene állítani. (konzervatív) ,711

 
21. táblázat: A konzeratív-liberális főkomponensbe bevont állítások faktorsúlyai (2007–2012)

Fontos megjegyezni, hogy ez az értékelés relatíve mutatja meg az évfolyamok eltéréseit, 
azaz egymáshoz képest viszonyított értékeket látunk, nem egy abszolút liberális-konzer-
vatív skálán való elhelyezkedést.

A követéses vizsgálatban résztvevő évfolyam kezdeti konzervatív attitűdje jelentős 
változáson ment át az elmúlt öt évben, hiszen – legalábbis az érzékeny kérdések kapcsán 
– és a jelen felmérés adatai szerint a liberálisabb gondolkodásúak lettek ennek az év-
folyamnak a hallgatói.
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Liberális-konzervatív főkomponens

-0,411
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2012 ötödéves

2007 első éves

konzervatívliberális

71. ábra: Liberális-konzervatív főkomponens (2007 első és 2012 ötödévfolyam)79

79 Sig=0,011; Eta2=0,022



111Politikai attitűdök

111

A 2012-ben az egyetemet befejező évfolyam 2012-re liberálisabb lett, mint 2007-ben volt. 
A skála adatai alapján az is kiderül, hogy egy enyhe konzervatív attitűdből egy határozott 
liberális álláspont alakult ki 2012-re.

Liberális-konzervatív skála

2,732

2,471

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

2012 ötödéves

2007 első éves

konzervatív liberális

72. ábra: Liberális-konzervatív skála (2007 első és 2012 ötödévfolyam)80

80 Sig=0,000; Eta2=0,091
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A két első évfolyam összevetése során azt látjuk, hogy a 2007-es elsősök sokkal konzer-
vatívabb attitűdöt képviseltek, mint 2012-ben egyetemi tanulmányokat kezdő társaik.

Liberális-konzervatív főkomponens

-0,044

0,313

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

2012 első éves

2007 első éves

konzervatívliberális

73. ábra: Liberális-konzervatív főkomponens (2007 első és 2012 első évfolyam)81

81 Sig=0,011; Eta2=0,022
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6.4. Az igazságszolgáltatás elfogadottsága, az azzal való elégedettség

6.4.1. Az igazságszolgáltatás politikától való függetlensége

A követéses vizsgálatban részt vevő évfolyam hallgatói az egyetem végéhez közeledve 
egyre jobban hisznek az igazságszolgáltatás politikától való függetlenségében. Igaz, ez 
még mindig azt jelenti, hogy többségben vannak azok, akik nem hisznek abban, hogy 
az igazságszolgáltatás független lenne a politikától.

Az igazságszolgáltatás független a politikától

23,5%

25,3%

24,5%

37,1%

48,7%

43,3%

37,9%

19,3%

28,0%

1,5%

6,7%

4,3%
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74. ábra: Az igazságszolgáltatás független a politikától (2007 első és 2012 ötödévfolyam)82

82 Sig=0,002; Phi=0,233
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Ezen eltérésben feltételezhetően a jogászképzés hatásának is szerepe lehet, hiszen az igaz-
ságszolgáltatás politikától való függetlenségének megítélésében 2007 és 2012 elsősei között 
nem mutatkozott szignifikáns különbség.83

6.4.2. A bíró személyének fontossága

A bíró személyének fontossága még inkább előtérbe kerül az ötéves képzés végére. Első 
évfolyamosként a hallgatók közel 77 százaléka tartotta fontosnak a bíró személyét az ügy 
kimenetele szempontjából, ez az arány az ötödévre 83 százalék fölé emelkedett.

Az ügyek kimenetele, nemcsak a jogszabályok helyes alkalmazásától, hanem 
nagymértékben a bíró személyétől is függ
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75. ábra: Az ügyek kimenetele, nemcsak a jogszabályok helyes alkalmazásától, hanem 
nagymértékben a bíró személyétől is függ (2007 első és 2012 ötödévfolyam)84

2007 és 2012 elsősei között nem mutatkozott szignifikáns különbség.85

83 Sig=0,507; Phi=0,089
84 Sig=0,001; Phi=0,234
85 Sig=0,099; Phi=0,147
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6.4.3. A jogegyenlőségbe vetett hit

A jogegyenlőségbe vetett hit erősödni látszik az egyetemi képzés végére, igaz összessé-
gében még mindig negatív attitűdöt képvisel a többség, hiszen az állítással egyetértők 
egyharmados aránya csupán 42 százalék fölé nő ebben a tekintetben.

A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint hatalomhoz közelebb 
állókat
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76. ábra: A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint hatalomhoz közelebb állókat  
(2007 első és 2012 ötödévfolyam)86

86 Sig=0,004; Phi=0,216
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6.4.4. A bíróság előtti egyenlőség

Még erőteljesebb a változás a bíróság előtti egyenlőség tekintetében, amelynek érvényesü-
lésében az egyharmadot el nem érő (26,7 %) arány 2012-re ugyanazon évfolyamon belül 
majdnem ötven százalékra (48,4%) változott. Itt azt is megállapíthatjuk, hogy az egyetem 
elvégzésének idejére a hallgatók véleménye kiegyenlített, megszűnik az egyetemet kez-
dőket jellemző inkább pesszimista attitűd.

A bíróságon az emberek teljes mértékben egyenlő elbírálásban 
részesülnek
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77. ábra: A bíróságon az emberek teljes mértékben egyenlő elbírálásban részesülnek  
(2007 első és 2012 ötödévfolyam)87

87 Sig=0,001; Phi=0,234
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6.4.5. A bírósági eljárás hatékonyságába vetett hit

A bírósági eljárás hatékonyságába vetett hit is javul a képzés öt éve alatt, hiszen az alig 30 
százaléknyi, pozitív attitűdöt megfogalmazó hallgatók aránya 42 százalékra növekszik, de 
ez még mindig kevés ahhoz, hogy ezek a hallgatók kerüljenek többségbe az évfolyamon 
belül.

Az igazság végül mindig kiderül, így érdemes igazunkat a 
bíróságon keresni
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78. ábra: Az igazság végül mindig kiderül, így érdemes igazunkat a bíróságon keresni  
(2007 első és 2012 első évfolyam)88

88 Sig=0,047; Phi=0,165
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6.4.6. A peres eljárás helyett megegyezés

Az akár veszteséges, de a pereskedést kiváltó megegyezés megítélése egységesen javult 
a követéses vizsgálatban részt vevő joghallgatók körében. A követéses vizsgálatban sze-
replő évfolyamban az ennek vonatkozásában elutasító hallgatók meggyőző, majdnem 
kétharmados többsége (60 %) az eltelt öt év során egyharmados arány alatti kisebbséggé 
(28,8 %) vált.

Többnyire jobb békésen, akár veszteséggel is megegyezni, 
hiszen a pereskedés csak az ügyvédeknek kedvez
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11,0%
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79. ábra: Többnyire jobb békésen, akár veszteséggel is megegyezni, hiszen a pereskedés csak 
az ügyvédeknek kedvez (2007 első és 2012 ötödévfolyam)89

A pereskedést kiváltó, akár veszteséges megegyezésről alkotott vélemények változása 
mögött azonban feltehetően nem a képzés, hanem inkább egy időközben bekövetkezett 
társadalmi attitűdváltás hatása érzékelhető. A 2012-es első évfolyamosok ugyanis a 2007-

89 Sig=0,000; Phi=0,351
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es elsősökhöz hasonlóan jóval kevésbé elutasítóak (33,4 %) abban a vonatkozásban, hogy 
akár veszteséggel, de pereskedés nélkül megegyezzenek.

Többnyire jobb békésen, akár veszteséggel is megegyezni, 
hiszen a pereskedés csak az ügyvédeknek kedvez

12,8%
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80. ábra: Többnyire jobb békésen, akár veszteséggel is megegyezni, hiszen a pereskedés csak 
az ügyvédeknek kedvez (2007 első és 2012 első évfolyam)90

E kérdés mikénti megítélésében azonban a jogászképzés hatása nem zárhatók ki, hiszen 
a 2012-es első és ötödik évfolyam között ebben a tekintetben – amint azt láttuk91 – szig-
nifikáns különbség van.

6.4.7. Összkép

Az igazságszolgáltatással való elégedettség újbóli elemzéséhez ismét megalkottuk az egy-
szer már más sokaságon létrehozott főkomponenst. A főkomponens elemzésbe a táb-
lázatban szereplő állításokat vontuk be. A kommunalitások alapján a dőlt betűtípussal 

90 Sig=0,000; Phi=0,274
91 Vö. 5.4.5. cím.
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jelölt állítások nem kerültek be a végső modellbe, így négy állítás segítségével hoztuk létre 
az igazságszolgáltatás megítélését mérő főkomponenst.

ÁLLÍTÁSOK KOMMUNALITÁSOK
1. A tapasztaltabb tolvajt nehezebb rajtakapni a lopáson. (negatív) ,022
2. Az igazságszolgáltatás független a politikától. (pozitív) ,340

3. Az ügyek kimenetele, nemcsak a jogszabályok helyes alkalmazá-
sától, hanem nagymértékben a bíró személyétől is függ. (negatív) ,220

4. A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint hatalomhoz közelebb 
állókat. (pozitív) ,520

5. A bíróságon az emberek teljes mértékben egyenlő elbírálásban 
részesülnek. (pozitív) ,582

6. Az igazság végül mindig kiderül, így érdemes igazunkat a bí-
róságon keresni. (pozitív) ,226

7. Többnyire jobb békésen, akár veszteséggel is megegyezni, hi-
szen a pereskedés csak az ügyvédeknek kedvez. (negatív) ,026

8. A jogos és jogtalan cselekedetek közötti határ sok esetben elmosó-
dik. Mindent be lehet állítani ennek is, meg annak is. (negatív) ,104

 
22. táblázat: Az igazságszolgáltatás megítélését mérő főkomponensbe bevont állítások  

(2007–2012)

A végső modellbe bekerült állítások a KMO-teszt alapján alkalmasnak bizonyultak 
a főkomponens elemzésre való bevonásra és a létrejött modell szignifikánsnak mutat-
kozott.92

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,662
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 244,410

df 6
Sig. ,000

 
23. táblázat: Az igazságszolgáltatás megítélését mérő főkomponens KMO és Bartlett-tesztje 

(2007–2012)

A faktorsúlyok alapján elmondható, hogy a négy bevont változó pozitív értékkel lép be 
új változónkba. Ez azt jelenti, hogy a létrejött változó pozitív értékei a pozitív oldalon, 
negatív értékei a negatív oldalon helyezkednek el.

92 A főkomponens által megőrzött információhányad 46,7 százalék.
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ÁLLÍTÁSOK FAKTORSÚLYOK
A bíróságon az emberek teljes mértékben egyenlő elbírálásban részesül-
nek. (pozitív) ,799

A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint hatalomhoz közelebb állókat. (po-
zitív) ,745

Az igazságszolgáltatás független a politikától. (pozitív) ,621
Az igazság végül mindig kiderül, így érdemes igazunkat a bíróságon keres-
ni. (pozitív) ,539

 
24. táblázat: Az igazságszolgáltatás megítélését mérő főkomponensbe bevont állítások 

faktorsúlyai (2007–2012)

Az egyetemen eltöltött öt év is javított az igazságszolgáltatás megítélésén, hiszen ahogy az imént 
is láttuk, 2007-nél pozitívabb eredményeket látunk az összetett változó eredményei alapján.

Igazságszolgáltatásról kialakult kép

0,156

-0,130

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

2012 ötödéves

2007 első éves

pozitívnegatív

81. ábra: Igazságszolgáltatásról kialakult kép főkomponensének átlagai  
(2007 első és 2012 ötödévfolyam)93

93 Sig=0,016; Eta2=0,020



122 Joghallgatók attitűdjeinek változásai 2007 és 2012 között

122

Ez azonban nem feltétlenül a jogászképzés hatásának tudható be, mivel az igazságszol-
gáltatásról kialakult kép ehhez hasonlóan javult az első évfolyamosok körében is.

Igazságszolgáltatásról kialakult kép

0,169

-0,130

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

2012 első éves

2007 első éves

pozitívnegatív

82. ábra: Igazságszolgáltatásról kialakult kép főkomponensének átlagai  
(2007 első és 2012 első évfolyam)94

94 Sig=0,011; Eta2=0,022
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6.5. Vélemények a bűnözésről

6.5.1. Bűnözési elméletek

A társadalmi rend igazságtalanságáról szóló (lopást megélhetési problémákkal magyarázó) 
elmélettel a követéses vizsgálatban részt vevő évfolyam hallgatói az egyetem elvégzéséhez 
közeledve elfogadóbbnak tűnnek korábbi álláspontjukhoz képest, s körükben a válaszadók 
féléről (53,4 %) közel kétharmadára (63,6 %) növekedett az egyetértők aránya.

A legtöbb lopást elkövető ember megélhetési problémákkal 
küzd. (társadalmi rend igazságtalansága elmélet)
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83. ábra: A legtöbb lopást elkövető ember megélhetési problémákkal küzd állításra adott 
válaszok eloszlása (2007 első és 2012 ötödévfolyam)95

95 Sig=0,021; Phi=0,186
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Ez azonban nem tekinthető az egyetemi képzés hatásának, mivel a két első évfolyam 
összehasonlítása esetében is az 2007-es enyhe többség 2012-re körükben is kétharmados 
többségre (66,7 %) változik.

A legtöbb lopást elkövető ember megélhetési problémákkal 
küzd. (társadalmi rend igazságtalansága elmélet)

4,3%
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29,1%
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84. ábra: A legtöbb lopást elkövető ember megélhetési problémákkal küzd állításra adott 
válaszok eloszlása (2007 első és 2012 első évfolyam)96

96 Sig=0,016; Phi=0,188
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6.5.2. A genetikai okok

A genetikai okokkal kapcsolatban elutasítóbbá váltak a joghallgatók az ötéves képzés 
során, a 2007-ben közel háromnegyedes (72,6 %) elutasítás vált 2012-re még egyértel-
műbbé, azaz közel 90 százalékossá (88,6 %).

A bűnözőknek veleszületett hajlamuk van a bűnelkövetésre. 
(genetikailag kódolt, örökletes hajlam elmélet)
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85. ábra: A bűnözőknek veleszületett hajlamuk van a bűnelkövetésre állításra adott válaszok 
eloszlása (2007 első és 2012 ötödévfolyam)97

A fenti eredményekben feltehetően az oktatás hatása köszön vissza, hiszen a két első éves 
évfolyam attitűdjei között ebben a tekintetben nincs eltérés.98 Ezt a feltevést erősíti a 2012-
es első és ötödik évfolyam véleményeinek – már idézett99 – szignifikáns eltérése.

97 Sig=0,007; Phi=0,207
98 Sig=0,439; Phi=0,096
99 Vö. 5.5.1.4. cím.



126 Joghallgatók attitűdjeinek változásai 2007 és 2012 között

126

6.5.3. A bűnözés a társadalom szükségszerű velejárója

Annak elismerése, hogy a bűnözés a társadalom szükségszerű velejárója, jelentős válto-
záson ment keresztül a joghallgatóként eltöltött öt év során. A korábbi elutasító attitűd 
2012-re elfogadó, ráadásul jelentősen elfogadó attitűddé változott. 2007-ben a megkér-
dezettek kétharmada (66 %) elutasította ezt az állítást, 2012-ben (végzősként) már közel 
kétharmaduk (64,4 %) ért egyet valamilyen szinten ezzel a tétellel.

A bűnözői magatartás a társadalom szükségszerű velejárója, hiszen egy 
sajátos problémamegoldás. 

(anómia elmélet)
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86. ábra: A bűnözői magatartás a társadalom szükségszerű velejárója, hiszen egy sajátos 
problémamegoldás állításra adott válaszok eloszlása (2007 első és 2012 ötödévfolyam)100

100 Sig=0,000; Phi=0,330
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6.5.4. A munkanélküliség csökkentése és a bűnmegelőzés

Azzal, hogy a munkanélküliség megszűnése nem hat ki a vagyon elleni bűncselekmé-
nyekre 2007-ben az akkori elsősök fele egyetértett. 2012-re viszont ugyanezen évfolyam 
kétharmada (67,4 %) ezt az állítást már elutasította.

A munkanélküliség megszűnése esetén sem lenne kevesebb 
vagyon elleni bűncselekmény
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87. ábra: A munkanélküliség megszűnése esetén sem lenne kevesebb vagyon elleni 
bűncselekmény állításra adott válaszok eloszlása (2007 első és 2012 ötödévfolyam)101

101 Sig=0,018; Phi=0,189
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6.5.5. A büntetési tételek szigorítása

A büntetési tételek szigorítása elvesztette vonzerejét az egyetemi évek alatt a 2007-ben 
kezdő joghallgatók körében. Az ezzel egyetértők kétharmados többsége mára kisebbségbe 
került, arányuk nem éri el a 40 százalékot.

A büntetési tételek súlyosbítása a bűncselekmények számának 
csökkenéséhez vezetne

22,7%

6,7%

14,2%

38,6%

26,0%

31,9%

31,1%

49,3%

40,8%

7,6%

18,0%

13,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE 
ötödéves

2007 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

egyáltalán nem ért egyet inkább nem ért egyet inkább egyetért teljes mértékben egyetért

88. ábra: A büntetési tételek súlyosbítása a bűncselekmények számának csökkenéséhez vezetne 
állításra adott válaszok eloszlása (2007 első és 2012 ötödévfolyam)102

Ebben a vonatkozásban is észlelhető az egyetemi oktatás hatása. Hiszen ebben a vonat-
kozásban 2007 és 2012 elsőseinek véleménye nem tér el szignifikánsan,103 de – ahogy 
láttuk104 – 2012 elsőseinek és ötödéveseinek álláspontja igen.

102 Sig=0,000; Phi=0,314
103 Sig=0,231; Phi=0,122
104 Vö. 5.5.3.2. cím.
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6.6. Pályakép

Az eltelt öt év alatt az akkori elsősök évfolyama mára sem lett bizakodóbb, hogy a jogászi 
pályán kívánnak elhelyezkedni, az ezzel a kérdéssel kapcsolatos válaszaik tekintetében 
a korábbiakhoz képest nincs szignifikáns eltérés.105 Ezzel szemben a 2012-ben az egyetemet 
kezdők sokkal inkább a jogászi pályán kívánnak elhelyezkedni, mint öt évvel korábban 
az akkor egyetemet kezdő társaik. Az akkori elsősök 51 százaléka volt biztos abban, hogy 
jogászként képzeli el jövőjét, ez az arány 2012-re 73 százalékra nőtt.

A tanulmányainak befejezése után jogászi életpályán kíván-e 
maradni és ilyen munkakörben elhelyezkedni?

73,0%

51,3%

61,9%

2,1%

6,7%

4,5%

24,8%

42,0%

33,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012 ELTE első 
éves

2007 ELTE első 
éves

ÖSSZESEN

igen nem még nem döntöttem el

89. ábra: A tanulmányainak befejezése után jogászi életpályán kíván-e maradni és ilyen 
munkakörben elhelyezkedni? kérdésre adott válaszok eloszlása106

105 Sig=0,085; Phi=0,132
106 Sig=0,000; Phi=0,229



130 Joghallgatók attitűdjeinek változásai 2007 és 2012 között

130

6.7. Részösszegzés

6.7.1. Szocio-demográfiai adatok

A követéses módszerrel vizsgált évfolyamban a nők aránya öt év alatt kétharmadról, 
majdnem háromnegyedre növekedett. Ennek – a kutatás más adataival összevetve – a leg-
valószínűbb magyarázata az, hogy a nők kisebb arányban esnek ki a jogászképzésből, 
mint a férfiak.

6.7.2. Közélet és tájékozottság

A hallgatók önmagukkal kapcsolatos szubjektív tájékozottságának megítélése öt év alatt 
szignifikánsan növekedett. Ez azonban feltehetően nem a jogászképzés hatásának, hanem 
inkább az információs társadalom további (ilyen rövid távon is észlelhető) fejlődésének 
tudható be.

6.7.3. Politikai attitűd

A követéses vizsgálatban résztvevő évfolyam kezdeti konzervatív attitűdje jelentős válto-
záson ment át az elmúlt öt évben. A liberálisabb gondolkodás felé való elmozdulás azon-
ban nem önmaguk jellemzése kapcsán, hanem az ún. érzékeny kérdéssekkel kapcsolatos 
vélemények összesítése alapján mutatható ki. Márpedig ezek egy része olyan szakmailag is 
jelentős kérdés (abortusz betiltása, halálbüntetés visszaállítása), ahol a liberálisabbnak tűnő 
attitűd a jogászképzés során megszerzett ismeretekre is visszavezethető. A jogászképzés 
hatásai részben kimutathatók a súlyosabb bírósági ítéletek visszatartó erejének értékelését 
illetően is, hiszen itt az ezzel egyetértők csökkenése az ötödévesek körében intenzívebb. 
Ezzel szemben nem a jogászképzés kihatása, hanem inkább más (akár össztársadalmi) 
tényezők kihatása lehet a hátterében annak, hogy 2012-ben a joghallgatók jóval nagyobb 
arányban utasítják el a szociális támogatások növelésének a bűnözést csökkentő hatását, 
illetve megengedőbbek a marihuána fogyasztás legalizálásával kapcsolatban.

ÁLLÍTÁSOK

Eltérés a 2007. évi elsősök adataihoz 
képest

2012 első évfo-
lyam

2012 ötödévfo-
lyam

1. A börtönbüntetés önmagában nem oldja meg 
a bűnözés kérdését. (liberális) nincs nincs

2. Az abortuszt be kellene tiltani. (konzervatív) nincs liberálisabb at-
titűd
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ÁLLÍTÁSOK

Eltérés a 2007. évi elsősök adataihoz 
képest

2012 első évfo-
lyam

2012 ötödévfo-
lyam

3. A halálbüntetést vissza kellene állítani. (konzer-
vatív) nincs liberálisabb at-

titűd

4. A szociális támogatások növelése nagymérték-
ben csökkentené a bűnözés mértékét. (liberális)

konzervatívabb 
attitűd

konzervatívabb 
attitűd

5. Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb visszatartó 
erővel bírnának. (konzervatív)

liberálisabb at-
titűd

liberálisabb at-
titűd

6. A marihuána fogyasztását legalizálni kellene. 
(liberális)

liberálisabb at-
titűd

liberálisabb at-
titűd

Melyik politikai beállítottság irányába hajlik? 
(Konzervatív – liberális) nincs Nincs

Melyik politikai beállítottság irányába hajlik? 
(baloldali – inkább jobboldali) nincs Nincs

ÖSSZETETT VÁLTOZÓ (FŐKOMPONENS) liberálisabb at-
titűd

liberálisabb at-
titűd

ÖSSZETETT VÁLTOZÓ (SKÁLA) nincs liberális attitűd

 
25. táblázat: Összefoglaló táblázat a politikai attitűdökről (2007–2012)

6.7.4. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos vélemények

A követéses módszerrel vizsgált évfolyam tekintetében igazolódott az a kutatási hipotézis, 
hogy az egyetem elvégzéséhez közeledve a hallgatók igazságszolgáltatásról alkotott véle-
ménye javul. Az állítások egy része (pl. a jogegyenlőség, a politikától való függetlenség, 
a bírósági eljárás hatékonyságába vetett hit) kapcsán azonban ez csak a negatív attitűd 
arányának csökkenését jelenti. A követéses vizsgálatban szereplő évfolyam véleményé-
nek változásában megítélésünk szerint különböző tényezők hatottak köre. Jelentkezett 
pl. a képzés vagy a rendszerigazolási vágy hatása abban, hogy többen hisznek az igaz-
ságszolgáltatás politikától való függetlenségében. Más vonatkozásokban (a bíró szemé-
lyének fontossága) tekintetében álláspontunk szerint egészséges szakmai szkepticizmus 
érvényesült. Annak hátterében pedig általános szakmai (társadalmi?) attitűdváltás állhat, 
hogy a hallgatók az öt évvel korábbi vizsgálathoz képest sokkal elfogadóbbak aziránt, 
hogy a peres megoldás helyett valaki akár vesztességgel is a megegyezést válassza. Ezen 
vélemény kialakulásában azonban – a 2012-es évfolyamok válaszainak összevetése alap-
ján – a jogászképzés során megszerzett ismereteknek is jelentősége lehet.
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ÁLLÍTÁSOK

2007 első évfolyamhoz képest a válto-
zás iránya

2012 első évfo-
lyam

2012 ötödévfo-
lyam

1. A tapasztaltabb tolvajt nehezebb rajtakapni a lo-
páson. (negatív) nincs nincs

2. Az igazságszolgáltatás független a politikától. 
(pozitív) nincs pozitívabb attitűd

3.
Az ügyek kimenetele, nemcsak a jogszabályok 
helyes alkalmazásától, hanem nagymértékben 
a bíró személyétől is függ. (negatív)

nincs pozitívabb attitűd

4. A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint hatalom-
hoz közelebb állókat. (pozitív) nincs pozitívabb attitűd

5. A bíróságon az emberek teljes mértékben egyen-
lő elbírálásban részesülnek. (pozitív) nincs pozitívabb attitűd

6. Az igazság végül mindig kiderül, így érdemes 
igazunkat a bíróságon keresni. (pozitív) pozitívabb attitűd nincs

7.
Többnyire jobb békésen, akár veszteséggel is 
megegyezni, hiszen a pereskedés csak az ügyvé-
deknek kedvez. (negatív)

negatívabb attitűd negatívabb attitűd

9.
A jogos és jogtalan cselekedetek közötti határ 
sok esetben elmosódik. Mindent be lehet állítani 
ennek is, meg annak is. (negatív)

nincs nincs

ÖSSZETETT VÁLTOZÓ (FŐKOMPONENS) pozitívabb attitűd pozitívabb attitűd
ÖSSZETETT VÁLTOZÓ (SKÁLA) nincs nincs

 
26. táblázat: Összefoglaló táblázat az igazságszolgáltatással kapcsolatos attitűdökről  

(2007–2012)

6.7.5. Vélemények a bűnözésről és a bűnmegelőzésről

A kutatás adatai alapján – hipotézisünkkel összhangban – kimutatható, hogy a jogász-
képzés hatására a hallgatók elutasítóbbá váltak a bűnözés genetikai meghatározottsága 
vonatkozásában, de inkább elismerik, hogy a bűnözés a társadalom szükségszerű vele-
járója. Ez utóbbi vonatkozásban minőségi változás is észlelhető, hiszen ezt az állítást 
(amit az elsősként kétharmaduk még elutasított), végzősként már közel kétharmaduk 
elfogadja.
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3. sz. Melléklet: ÁLLÍTÁS ELMÉLET MEG-
NEVEZÉSE

2007 első évfolyamhoz képest a válto-
zás iránya

2012 első évfo-
lyam

2012 ötödévfo-
lyam

A legtöbb lopást elkövető ember 
megélhetési problémákkal küzd.

társadalmi rend 
igazságtalansága elfogadóbb elfogadóbb

Az emberek általában azért lop-
nak, mert elégedetlenek azzal, 
amijük van.

jóléti bűnözés nincs nincs

A bűnözőknek veleszületett hajla-
muk van a bűnelkövetésre.

genetikailag kó-
dolt, örökletes 

hajlam
nincs elutasítóbb

A bűnöző többnyire maga is kü-
lönböző stressz-helyzetek (bán-
talmazás, iskolai, munkahelyi 
problémák) áldozata.

általános feszült-
ség elfogadóbb nincs

Erőszakos bűncselekményt leg-
inkább azok követnek el, akik 
nem tanulták meg kezelni az in-
dulataikat.

frusztráció-ag-
resszió nincs nincs

A bűnözők másféle emberek, 
akiket arcról is könnyen fel lehet 
ismerni.

fiziognómia nincs nincs

A bűnözők mindig, mindenben 
csak az azonnali kielégülést ke-
resik.

szociopátia nincs nincs

A fiatal bűnözők többnyire utá-
nozzák a televízióban látottakat. szociális tanulás nincs nincs

A bűnözői magatartás a társa-
dalom szükségszerű velejárója, 
hiszen egy sajátos problémameg-
oldás.

anómia nincs elfogadóbb

A bűnözés oka a frusztráció, 
vagyis az életcélok megvalósítha-
tatlanságának érzése.

feszültség nincs nincs

 
27. táblázat: Bűnözési elméletekkel kapcsolatos állításokra adott válaszok összefoglaló táblázata 

(2007–2012)

A követéses vizsgálatban szereplő évfolyam véleménye a bűnmegelőzés kérdései kapcsán 
annyiban változott, hogy a büntetési tételek szigorítása egészen elvesztette vonzerejét 
az egyetemi évek alatt, hiszen az ezzel egyetértők kétharmados többsége 2012-re az év-
folyamban kisebbségbe került.
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ÁLLÍTÁSOK

2007 első évfolyamhoz képest a vál-
tozás iránya

2012 első évfo-
lyam

2012 ötödév-
folyam

1.
A munkanélküliség megszűnése esetén sem 
lenne kevesebb vagyon elleni bűncselekmény. 
(liberális)

nincs konzervatívabb 
attitűd

2. Ha az iskolai nevelés szigorúbb lenne, kevesebb 
bűncselekmény történne. (konzervatív)

konzervatívabb 
attitűd nincs

3.
Ha az emberek (még mindig) zártabb közössé-
gekben élnének, kevesebb lenne a bűncselek-
mény. (konzervatív)

nincs nincs

4.
A szociális támogatások csökkentése együtt jár 
a bűncselekmények számának növekedésével. 
(liberális)

nincs nincs

5.
A büntetési tételek súlyosbítása a bűncselekmé-
nyek számának csökkenéséhez vezetne. (konzer-
vatív)

nincs liberálisabb at-
titűd

ÖSSZETETT VÁLTOZÓ (FŐKOMPONENS) nincs nincs
ÖSSZETETT VÁLTOZÓ (SKÁLA) nincs nincs

 
28. táblázat: Összefoglaló táblázat a bűnmegelőzési stratégiákról (2007–2012)

6.7.6. Pályakép

A kutatási hipotézissel szemben a követéses vizsgálatban bevont évfolyam körében 
nem nőtt, de nem is csökkent szignifikánsan azok aránya, akik jogászként kívánnak el-
helyezkedni. Ennek egyik elképzelhető magyarázata, hogy azon hallgatók helyébe, akik 
belátják, hogy nem alkalmasak-e pályára, azok lépnek, akik csak az egyetemi évek alatt 
szeretik meg e szakmát.

Érdekes módon azonban jelentősen növekedett a jogászképzésbe belépők „pályatuda-
tossága”, hiszen 2007-ben még az elsősök 51 százaléka volt biztos abban, hogy jogászként 
képzeli el jövőjét, 2012-ben viszont 73 százalék.



7. Mellékletek

7.1.1. Melléklet: a kérdőív

Kérdőív sorszáma:

Kódszám: 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

1.  Mennyire érdeklik a közélettel kapcsolatos kérdések? Karikázza be a megfelelő 
választ!

1 – egyáltalán nem érdekel
2 – kevéssé érdekel
3 – érdekel
4 – nagyon érdekel

2.  Mennyire érzi magát tájékozottnak a társadalmi problémákkal kapcsolatos kérdé-
sekben? Karikázza be a megfelelő választ!

1 – egyáltalán nem tájékozott
2 – csak valamelyest tájékozott
3 – viszonylag tájékozott
4 – nagyon tájékozott
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3.  Honnan tájékozódik a közéleti kérdésekkel kapcsolatban? Karikázza be a meg-
felelő választ!

naponta hetente havonta ritkábban 
vagy soha

1.  országos napilapból 1 2 3 4
2.  helyi napilapból 1 2 3 4
3.  országos tv csatornákból 1 2 3 4
4.  helyi tv csatornákból 1 2 3 4
5.  internetről 1 2 3 4
6. ismerősöktől, barátoktól, kollégáktól 1 2 3 4
7. családtagoktól 1 2 3 4
8. egyéb helyről: 

 
………………………………………

1 2 3 4

4.  Karikázással jelölje be, hogy az adott párokból melyik politikai beállítottság irá-
nyába hajlik!

1 – inkább konzervatív 2 – inkább liberális
1 – inkább baloldali 2 – inkább jobboldali
Amennyiben egyéb politikai beállítottsága van, úgy kérjük, jelölje meg azt:

………………………………………………………………………………………………….

5. Kérem, válaszolja meg az alábbi kérdéseket!

1. Melyik testület vagy szervezet semmisítheti meg az Országgyűlés által alkotott 
jogszabályt?

 …………………………………………………………………………………

2. Ki tölti be jelenleg a legfőbb ügyészi tisztséget?

 …………………………………………………………………………………

3. Mely országok tagjai a „Visegrádi Négyek”-nek?

 …………………………………………………………………………………
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4. Véleménye szerint mi a különbség a menekült és a bevándorló között?

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

5. Kit illet meg az országgyűlési képviselők választásakor választójog?

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………

6. Mennyire ért egyet a következő állításokkal?

Karikázza be minden egyes kijelentés után azt a számot, ami leginkább kifejezi, hogy 
mennyire ért egyet az adott kijelentéssel. A válaszadását megkönnyíti, ha először eldönti, 
hogy az adott kijelentéssel egyetért-e vagy sem, és utána ezt a döntését árnyalja a „hatá-
rozottan nem ért egyet” vagy „határozottan egyetért” kategóriába történő besorolással.

határo-
zottan 

nem ért 
egyet

inkább 
nem ért 

egyet

inkább 
egyetért

határo-
zottan 

egyetért

1. A börtönbüntetés önmagában nem oldja 
meg a bűnözés kérdését. -2 -1 +1 +2

2. Az abortuszt be kellene tiltani. -2 -1 +1 +2
3. A halálbüntetést vissza kellene állítani. -2 -1 +1 +2
4. A szociális támogatások növelése nagymér-

tékben csökkentené a bűnözés mértékét. -2 -1 +1 +2

5. Súlyosabb bírósági ítéletek nagyobb vissza-
tartó erővel bírnának. -2 -1 +1 +2

6. A marihuána fogyasztását legalizálni kel-
lene. -2 -1 +1 +2
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7. Mennyire ért egyet a következő állításokkal?

Az alábbiakban kijelentéseket talál. Karikázza be minden egyes kijelentés után azt a szá-
mot, ami leginkább kifejezi, hogy mennyire ért egyet az adott kijelentéssel. A válaszadását 
megkönnyíti, ha először eldönti, hogy az adott kijelentéssel egyetért-e vagy sem, és utána 
ezt a döntését árnyalja a „határozottan nem ért egyet” vagy „határozottan egyetért” ka-
tegóriába történő besorolással.

határozot-
tan nem ért 

egyet

inkább 
nem ért 

egyet

inkább 
egyetért

határo-
zottan 

egyetért
1. A tapasztaltabb tolvajt nehezebb rajta-

kapni a lopáson.
-2 -1 +1 +2

2. Az igazságszolgáltatás független a poli-
tikától.

-2 -1 +1 +2

3. Az ügyek kimenetele, nemcsak a jog-
szabályok helyes alkalmazásától, hanem 
nagymértékben a bíró személyétől is függ.

-2 -1 +1 +2

4. A kisembert ugyanúgy védi a jog, mint 
hatalomhoz közelebb állókat.

-2 -1 +1 +2

5. A bíróságon az emberek teljes mérték-
ben egyenlő elbírálásban részesülnek.

-2 -1 +1 +2

6. Az igazság végül mindig kiderül, így ér-
demes igazunkat a bíróságon keresni.

-2 -1 +1 +2

7. Többnyire jobb békésen megegyezni, 
hiszen a pereskedés csak az ügyvédek-
nek kedvez.

-2 -1 +1 +2

8. A jogos és jogtalan cselekedetek közötti 
határ sok esetben elmosódik.

-2 -1 +1 +2

8.  A bűnözés kialakulását és terjedését mennyiben határozzák meg társadalmi folya-
matok (munkanélküliség, neveltetés, barátok stb.) és mennyiben személyiségjegyek 
(pl. agresszió, önértékelési zavar, pszichiátriai betegségek stb.)? Az alábbiakban 
látható vizuális analóg skálán kérem, jelölje be a kétféle ok arányát aszerint, hogy 
inkább az egyiket vagy inkább a másikat látja fontosnak!

          

Társadalmi okok I Személyiségjegyek
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9.  Rangsorolja a felsorolt okokat 1–12 sorszám között abból a szempontból, hogy 
a bűnözés előfordulását azok mennyire befolyásolják! Az egyes számú a legfonto-
sabb, majd így tovább, minden sorszámot csak egyszer használjon. Ha nehézséget 
okoz a rangsorolás, akkor először az elsőnéhány okot, majd az utolsó néhány okot 
rangsorolja, és végezetül a köztes okokat.

nehéz gyerekkor, korai családi problémák
mentális betegségek, személyiségzavarok
szegénység, megélhetési nehézségek
bosszú, féltékenység, hirtelen felindultság
nevelési – szocializációs nehézségek
agresszivitás, erőszakos természet
nyereségvágy, meggazdagodás vágya
alkohol – vagy drogfüggőség, egyéb szenvedélyek
társadalmi stabilitás hiánya, egyenlőtlenségek
gondatlanság, felelőtlenség, érdektelenség
csoportbeli társak negatív befolyása
tömegkommunikáció által erőszak bemutatása, média szerepe

10.  Mennyire tart Ön attól, hogy különböző bűncselekmények áldozatává válhat? Ké-
rem, ítélje meg az alábbi bűncselekményeket aszerint, hogy mennyire tart attól, 
hogy egy-egy ilyen bűncselekmény áldozatává válhat?

határozottan 
nem tartok

inkább nem 
tartok

inkább tartok határozottan 
tartok

1. betöréses lopás -2 -1 +1 +2
2. csalás -2 -1 +1 +2
3. nemi erőszak -2 -1 +1 +2
4. rablás -2 -1 +1 +2
5. zsebtolvajlás -2 -1 +1 +2

Ön szerint a felsoroltakon kívül van-e más bűncselekmény amelytől tart, hogy köny-
nyen az áldozatává válhat?

……………………………………………………………………………………………



140 Mellékletek

140

11.  Az alábbiakban kijelentéseket talál. Karikázza be minden egyes kijelentés után azt 
a számot, ami leginkább kifejezi, hogy mennyire ért egyet az adott kijelentéssel. 
A válaszadását megkönnyíti, ha először eldönti, hogy az adott kijelentéssel egyet-
ért-e vagy sem, és utána ezt a döntését árnyalja a „határozottan nem ért egyet” 
vagy „határozottan egyetért” kategóriába történő besorolással.

határozot-
tan nem 
ért egyet

inkább 
nem ért 

egyet

inkább 
egyetért

határozot-
tan egyet-

ért
1. A legtöbb lopást elkövető ember meg-

élhetési problémákkal küzd.
-2 -1 +1 +2

2. Az emberek általában azért lopnak, 
mert elégedetlenek azzal, amijük van.

-2 -1 +1 +2

3. A bűnözőknek veleszületett hajlamuk 
van a bűnelkövetésre.

-2 -1 +1 +2

4. A bűnöző többnyire maga is különböző 
stressz-helyzetek (bántalmazás, iskolai, 
munkahelyi problémák) áldozata.

-2 -1 +1 +2

5. Erőszakos bűncselekményt leginkább 
azok követnek el, akik nem tanulták 
meg kezelni az indulataikat.

-2 -1 +1 +2

6. A bűnözők másféle emberek, akiket 
arcról is könnyen fel lehet ismerni.

-2 -1 +1 +2

7. A bűnözők mindig, mindenben csak 
az azonnali kielégülést keresik.

-2 -1 +1 +2

8. A fiatal bűnözők többnyire utánozzák 
a televízióban látottakat.

-2 -1 +1 +2

9. A bűnözői magatartás a társadalom 
szükségszerű velejárója, hiszen egy sa-
játos problémamegoldás.

-2 -1 +1 +2

10. A bűnözés oka a frusztráció, vagyis 
az életcélok megvalósíthatatlanságának 
érzése.

-2 -1 +1 +2
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12. Mi vezethetne Ön szerint a bűnözés csökkenéséhez?

Karikázza be minden egyes kijelentés után azt a számot, ami leginkább kifejezi, hogy 
mennyire ért egyet az adott kijelentéssel. A válaszadását megkönnyíti, ha először eldönti, 
hogy az adott kijelentéssel egyetért-e vagy sem, és utána ezt a döntését árnyalja a „hatá-
rozottan nem ért egyet” vagy „határozottan egyetért” kategóriába történő besorolással.

határozot-
tan nem 
ért egyet

inkább 
nem ért 

egyet

inkább 
egyetért

határozot-
tan egyet-

ért
1. A munkanélküliség megszűnése esetén 

sem lenne kevesebb vagyon elleni bűn-
cselekmény.

-2 -1 +1 +2

2. Ha az iskolai nevelés szigorúbb lenne, 
kevesebb bűncselekmény történne. -2 -1 +1 +2

3. Ha az emberek (még mindig) zártabb 
közösségekben élnének, kevesebb lenne 
a bűncselekmény.

-2 -1 +1 +2

4. A szociális támogatások csökkentése 
együtt jár a bűncselekmények számának 
növekedésével.

-2 -1 +1 +2

5. A büntetési tételek súlyosbítása a bűn-
cselekmények számának csökkenéséhez 
vezetne.

-2 -1 +1 +2
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13.  Az alábbiakban kérdéseket talál. Karikázza be az Ön által helyesnek ítélt vá-
laszt!

1. Ön szerint 2010-ben Magyarországon az elkövetett bűn-
cselekmények hány %-a vagyon elleni bűncselekmény 
(lopás, csalás, stb.)?

31% 51% 61% 71% 91%

2. Ön szerint 2010-ben Magyarországon a gazdasági bűn-
cselekményekkel okozott kár hány %-ban térül meg (a 
vádemelésig)?

5% 10% 20% 30% 50%

3. Ön szerint az utóbbi években Magyarországon az erősza-
kos és garázda bűncselekmények elkövetőinek hány %-a 
teljesen idegen a sértett számára (azaz még nem is alkalmi 
ismerős)?

10% 33% 50% 66% 80%

4. Ön szerint 2010-ben Magyarországon az erőszakos bűn-
elkövetők hány %-a követi el a cselekményt alkohol hatá-
sára?

10% 25% 35% 50% 65%

5. Ön szerint a közelmúlt Magyarországán az esetek hány 
%-ában kapott pusztán kábítószer fogyasztásért, azaz 
ha más bűncselekményt nem követett el, végrehajtandó 
szabadságvesztést olyan személy, aki a terjesztésben nem 
működött közre?

0% 5% 10% 30% 40%

6. Ön szerint Magyarországon az utóbbi két évben átlagosan 
hány halálos közúti baleset volt?

50 250 350 550 700

7. Ön szerint 2010-ben Magyarországon az ismertté vált el-
követők hány %-a nő?

8% 18% 28% 38% 48%

8. Ön szerint 2010-ben Magyarországon a gyermekkorú el-
követők hány %-a él teljes családban?

10% 33% 50% 75% 80%

9. Ön szerint 2010-ben Magyarországon az elítéltek hány 
%-a volt már korábban is büntetve?

10% 27% 44% 61% 78%

10. Ön szerint a közelmúlt Magyarországán a házas férfiak 
bűnelkövetési gyakorisága hányszorosa a nőtlenekéhez 
képest?

1/4 1/2 1 2 4

14. Neme:

1 – Férfi
2 – Nő
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15. Életkora: ……………

 Születési helye: ……………….. ……………………….……

 Jelenlegi lakóhelye: ………………………………………….

16.  Háztartásának nettó jövedelme hozzávetőlegesen melyik kategóriába esik a kö-
vetkezők közül?

1 –  100 eFt alatt
2 –  101 eFt – 200 e Ft között
3 –  201 eFt – 400 e Ft között
4 –  401 eFt – 600 e Ft között
5 –  601 eFt felett

Hányan élnek együtt a háztartásában?

…………………………………………………………………………………………

17. Családi állapota:

1 – egyedülálló
2 – élettársi kapcsolatban élő
3 – házasságban élő
4 – eltartott családtag

18.  A tanulmányainak befejezése után jogászi életpályán kíván-e maradni és ilyen 
munkakörben elhelyezkedni?

1 – igen
2 – nem
3 – még nem döntöttem el
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19. Szüleinek legmagasabb iskolai végzettsége:

általános iskola szakmunkás-
képző középiskola felsőfokú vég-

zettség
Édesapja 1 2 3 4
Édesanyja 1 2 3 4

20. Szüleinek jelenlegi foglalkozása:

Édesapja:…………………………………….

Édesanyja:……………………………………

Köszönjük a figyelmét!
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2. sz. Melléklet:  
Az összetett változók összefüggéseinek összefoglaló táblázata

Közélet és tájéko-
zottság

Politikai attitű-
dök

Igazságszolgálta-
tás elfogadottsága

Bűnmegelőzés

Közélet és tájéko-
zottság

Politikai attitű-
dök

nincs szignifikáns 
összefüggés

Igazságszolgálta-
tás elfogadottsága

nincs szignifikáns 
összefüggés

konzervatív 
politikai attitűd, 
pozitív igazság-
szolgáltatásról 
kialakított kép

Bűnmegelőzés nincs szignifikáns 
összefüggés

konzervatív 
politikai atti-
tűd, konzervatív 
bűnmegelőzési 
attitűd

konzervatív bűn-
megelőzési atti-
tűd, pozitív igaz-
ságszolgáltatásról 
kialakított kép
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