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London – Budapest: két
európai főváros rövid
összevetésben
Budapest az Európai Unió tizedik legnépesebb városa. 2017ben regisztrált lakónépessége meghaladta az 1,7 (elővárosokkal együtt
pedig a 2,5) millió főt. A magyar főváros lakossága 1989-ben még 2,1
millió fő volt, és az ezt követő szuburbanizáció után is megmaradt az
ország legnépesebb városának – Budapest területe mintegy 525
négyzetkilométer, ebben a tekintetben is első az ország települései
között. Ami a brit fővárost illeti, a 2009-es népszámláláson NagyLondon népessége 9 675 567 fő volt, ezzel a számmal a legnépesebb
városa az Európai Uniónak. A londoni agglomeráció becslések
szerint 12 és 14 millió fő közé tehető; a városban sokféle
népcsoport, kultúra és vallás találkozik, jelentős (12 százalék
feletti) a második legnagyobb vallást adó iszlám, aránya, és csak a
város területén 300 különböző nyelvet beszélnek.
Budapest kedvelt idegenforgalmi célpont is, 2012-ben 4,8
millió turista kereste fel, ezzel az Euromonitor International
felmérése szerint a világ 27. és Európa 7. leglátogatottabb városa lett.
Budapest Közép-Európa egyik pénzügyi központja és a világ
100. legnagyobb GDP-jét termelő városa. Az amerikai Forbes magazin
szerint Budapest a 7. „legidillibb európai város”.
London ugyanakkor a legnagyobb városi terület az Egyesült
Királyságban és az Európai Unióban, Európában a legnépesebb város.
London a világ egyik vezető globális városa, a Forbes 2014-es
felmérése alapján a világ legbefolyásosabbja. A város nemcsak
az Egyesült Királyság, hanem a világ egyik kereskedelmi, oktatási,
szórakoztatóipari,

divat,

egészségügyi,

kutatási

és

fejlesztési,

turisztikai és közlekedési központja. London a világ legnagyobb
pénzügyi központja is New York mellett, és az ötödik legtöbb GDP-t

termelő város a világon (Európában az első). Londont évente kb. 27
millió turista választja úti céljául és a London-Heathrow-i repülőtér a
világ ötödik legforgalmasabb repülőtere. Ugyanakkor Budapest is
egyike Európa 10 legkedveltebb bevásárlóvárosának az Economist
magazin kutatásai szerint, ugyanis itt található Közép- és KeletEurópa legtöbb bevásárlóközpontja.
Budapest az utóbbi években a város vezetése és a kormányzat
együttműködésének eredményeként óriási fejlődésen ment keresztül.
A magyar város évek óta az egyik legkedveltebb úti cél a
turisták számára. Ez annak is köszönhető, hogy Budapest Európa
egyik legbiztonságosabb városa.

A magyar főváros kedvezőbb
eredményei a bűnözés
alakulásában
Budapest évek óta menetel előre a legbiztonságosabb
városok listáján, és olyan nagyvárosokkal összehasonlítva, mint
például London, sokkal kedvezőbb pozíciót tudott elérni a magyar
főváros biztonsági szempontból.
Ami Londont illeti : Sadiq Khan 2016 óta tartó városvezetése
alatt a késelések száma 52%-kal, a rablásoké 59%-kal, a
gyilkosságoké pedig 26%-kal nőtt a brit fővárosban. Nálunk
ugyanezen időszak alatt 35,5%-kal, 45-ről 16-ra csökkentek az
emberölések.
2018-ban Budapesten 38.103 bűncselekményt regisztráltak. A
lakosságszámra

fővárosunkkal

szinte

pontosan

megegyező

Hamburgban 216.569-et, ami az előbbi adat közel hatszorosa. A berlini
lélekszám ugyan a duplája a budapestinek, de az 511.677 elkövetett
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bűncselekmény arányaiban nézve is óriási eltérést mutat, az egy főre
jutó elkövetések száma hétszeres a magyar fővároshoz képest.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) legfrissebb, 2018as évre vonatkozó beszámolójának adatait tovább elemezve:
a regisztrált bűncselekmények száma az előző évi adatokhoz
képest közel 10 százalékkal csökkent. Külön említést érdemel,
hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma 26,7 százalékkal esett
vissza. A folyamatosan csökkenő tendencia egyértelműen jelzi, hogy
a

2010

előtti

szocialista-szabaddemokrata

városvezetés

által

elhanyagolt, ám a jelenleg regnáló főpolgármester által fókuszba
helyezett bűnüldözési erőfeszítések kimutatható eredményekkel
járnak.
A külföldi bűnelkövetők arányának alakulására vonatkozó kutatások
alapján azt mondhatjuk, hogy a nem magyar állampolgárságú
bűnelkövetői aktivitás Magyarországon nem tekinthető
jelentősnek. Ezen a 2015-ben meginduló migrációs krízis
sem változtatott érdemben, ám ez szorosan összefügg a
kormányzat

következetes

bevándorláspolitikájával,

melyben Tarlós István is egyértelmű partnerséget mutat. A
határzár felépítése és az ezzel összefüggésben eszközölt Btk.módosítás (amely új tényállásként vezette be a határzár tiltott
átlépését és a határzár megrongálását) preventív hatása nyilvánvaló:
míg 2016-ban az előbbi bűncselekmény elkövetése miatt több mint
2800 főt regisztráltak, addig 2017-ben ez a szám közel nullára
csökkent.
Londonban viszont a bűncselekmények megnövekedett
száma elválaszthatatlan a tömeges bevándorlás jelenségétől
(a legutóbbi, 2011-es népszámlálási adatok szerint a brit főváros
lakosságának mindössze 44,9 százaléka brit nemzetiségű), és az
elkövetők

között

is

jelentős

felülreprezentáltságot

eredményez.
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A fővárosi vezetés komoly energiákat fordít a kábítószerbűncselekmények visszaszorítására, ugyanakkor igyekeznek
széleskörű támogatást nyújtani a függő szerhasználóknak, hogy a
társadalomba

történő

reintegrációjuk

minél

hamarabb

megtörténhessen.

Élhetőség és jövőkép – Záró
összegzés
Az elmúlt évek terrortámadásai miatt pedig felértékelődött a
biztonság a lakosság és a turisták között egyaránt, ráadásul London a
hatalmas kiterjedés és a zsúfoltság miatt már-már élhetetlen, hiszen
elveszítette emberi léptékeit a város.
A fejlesztéseknek, a turizmus fellendítésének és a bűnözés
visszaszorításának meglett az eredménye: Budapest a The
Economist listája szerint a világ 54. legélhetőbb városa, ezzel
elfoglalva az első helyet Közép-Európában.

A V4-FŐVÁROSOK IS JELEN VANNAK A VILÁG LEGÉLHETŐBB VÁROSAI
KÖZÖTT
VÁROS

Helyezés

RÓMA

52.

SAN FRANCISCO

53.

BUDAPEST

54.

LISSZABON

55.

NEW YORK

56.

PRÁGA

60.

POZSONY

65.

VARSÓ

68.

Forrás: The Economist
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Budapest az utóbbi években a város vezetése és a kormányzat
együttműködésének eredményeként óriási fejlődésen ment keresztül.
A város évek óta az egyik legkedveltebb úti cél a turisták számára. Ez
azzal is összefügg, hogy bár London továbbra is jelentős eredményeket
mutat fel a turizmusban, a brit főváros mégis egyre kevésbé élhető az
ott élők, a helyiek számára, miközben Budapest Európa egyik
legbiztonságosabb városává vált az elmúlt évtizedben – ami biztató
jövőt kínál a dinamikusan fejlődő magyar fővárosban az elkövetkező
generációk számára.
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