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Társadalmi távolság: a roma és nem roma együttélés kriminológiája 

TESZTKÉRDÉSEK 

1) Mit vizsgál a kriminológia? 
a) a jogalkotást  
b) a jogellenes cselekményt   
c) a jogsértő személyt 
d) a jogsértésre adott reakciót 
e) a fentiek közül mindegyiket 

 
2) A kriminológia fogalma 

a) Felöleli azt az ismeretrendszert, amely a bűnözést társadalmi jelenségnek tekinti 
b) Csak a jogsértést és és az arra való reakciót foglalja magában 
c) A kultúrának a bűnözésre és a bűnelkövetőkre gyakorolt hatását tanulmányozza 
d) Szabályokat és viselkedési mintákat tartalmaz 
e) Az a cselevés, amely büntetőjogi szabályokat sért, és büntethető 

 
3) Nő, csökken vagy stagnál-e a hazai bűnözés? 

a) a bűnözés össz-volumene csökken, de egyes bűncselekmény-elkövetési kategóriákban nö-
vekedés tapasztalható  

b) a rendszerváltozás óta szinte folyamatosan nő a hazai bűnözés 
c) napjainkban a bűnözés össz-volumene csökken, és ez jól mutatja a hazai bűnüldözés 

eredményességét 
d) a bűnözés stagnál 

 
4) Ön szerint miért nem egyezik a bűnözésről a.) a hivatalos statisztika b.) a társadalmi 

valóság és c.) a közvéleménynek a bűnözésről alkotott képe? 
a) mert a média félretájékoztatja a közvéleményt 
b) mert a leglényegesebb pontokon nincsenek jó statisztikai adataink 
c) mert a hivatalos statisztika nem képes kezelni a látenciát 
d) mert a közvélemény előítéletes 

 
 

5) Mit jelentenek a bűnözés “sötét számai"?  
a) A nem jelentett bűncselekményeket 
b) A sötétedés után elkövetett bűncselekményeket 
c) A különös kegyetlensggel elkövetett cselekményeket 
d) A megegyezés alaján elkövetett cselekményeket 
e) "b" és "c" együtt 
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6) A kriminológusok szerint az egyik fő oka annak, hogy nehéz megmérni a bűnözés 
valóságos nagyságrendjét, az az, hogy: 
a) Nem gyűjtenek évenként frissített adatot a magyarországi bűnözés gyakoriságáról 
b) A személyes adatok védelmével kapcsolatos jogszbályok akadályozzák a kérdőíves adat-

felvételt 
c) A bűnözés rejtőzködő magatartás, és a bánelkövetők megpróbálják elkerülni, hogy 

belekerüljene a bűnelövetőkkel kapsolatos felmérésbe 
d) A mérőeszközök megbízhatatlanok, és kevéssé érvényesek Magyarországon 
e) Az elkövetett bűncselekmények száma sokkal nagyobb, mint az azokat elkövető szemé-

lyek száma 
 

7) A bűnözésre az alábbi tényezők kapcsolatrendszerében melyik kettő gyakorolja a leg-
erősebb hatást? 
a) Faj és kultúra 
b) Nem és életkor 
c) Életkor és földrajzi régió 
d) Személyiség és attitűdök 
e) Nem és faj 

 
8) A kriminológusok szerint az alábbi jellemzi a bűnözés területi megoszlását: 

a) Negatív korreláció 
b) Földrajzi és társadalmi mintázatok  
c) Semmilyen jelegzetesség nem található a kapcsolatban  
d) A bűnözés véletlenszerűen oszlik meg 
e) "a" és "b" 
 

9) Melyik igaz az alábbi állítások közül? 
a) Minél nagyobb a népességen belül a szegények aránya, annál nagybb a bűnözés 
b) A társadalmi egyenlőtlenségeknek nincs köze a bűnözési gyakorisághoz 
c) A bűnözési ráta ott magasabb, ahol a társadalmi rétegek és csoportok kapcsolata konflik-

tusos 
d) A bűnözési gyakoriság ott alacsonyabb, ahol a társadalmi rétegek és csoportok kapcsolata 

konfliktusos 
e) Mindegyik, kivéve a "b" 
 

10) Melyik indikátorral mérhető egy település/kistérség hátrányos helyzete?  
a) Gazdasági fejlettség  
b) Infrastrukturális fejlettség  
c) Szociális dimenzió, segélyezés  
d) Mind együtt 

 


