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IRK FERENC

Közbiztonság és bűnmegelőzés

Az utóbbi években ismét élénk vita tapasztalható a bűnügyi szakemberek körében.
Különböző körökből eltérően inlerpretóljók mind a bűncselekmények szómónak
alakulósól, mind a vóllozósok mögött rejlő okokat. Nincs egységes szemlélet ab
ban sem, hogy erre o tórsodalomro veszélyes kihívósro milyen vólaszokat kellene
adni. Sőt még abban is különböznek az óllóspontok, hogy valójóban mi számít ve
szélyesnek, amire reagálni kell, kik szómóra és mennyire veszélyes jelenségekkel
szemben és kiknek kell fellépniük. 1

Mór-mór közhelynek tűnhet, hogy a jó közbiztonsóg egy társadalom legna
gyobb kincsei közé tartozik, s része az egészséges lórsadalomnak.2 Nem kétsé
ges, hogy a közbiztonság növelése csak a bűnmegelőzés eredményesebbé téte
le által lehetséges. Az első érték, a második értékteremtő vagy értéknövelő eszköz
az érték megszerzéséhez vagy tökéletesítéséhez. A sikeres bűnmegelőzés azon
ban még nem garantálja o (jó) közbizlonsógot, legfeljebb hozzósegít bennünket
ahhoz, hogy jól la koróbbínól jobbon) érezzük magunkat. Mós szavakkal: a köz
biztonsóg objektíve veszély nélküli állapot, szubjektíve pedig közérzetjavító, féle
lem- és szorongáscsökkentő tényező.

A közbiztonság munka-definíciójaként fogadjuk el a következő meghotórozóst:
.A közbiztonság kollektív társadalmi termék, amely az egyének és o közösségek revé
kenységéból, az állami szervek hatósági intézkedéseiből, o polgárok önvédelmi képes
ségeinek és a vállalkozói pioc nyújtotta szolgáltotósok együfleséböl alakul ki. •3 A fo
lyamot végeredménye: o közbiztonság rendszere .• A modern polgári jogóllamban
a közbiztonsági rendszer alatt mindazoknak a jogszabályoknak, ól/ami szerveknek,
tórsadalmi szervezeteknek és vállalkozásoknak, továbbá feladatoknak és Funkcióknak
az összességét értjük, amelynek a rendeltetése a társadalom egészének, a közössé
geknek és az egyeseknek a védelme a jogellenes emberi magatartósokkal szemben.••

A közbiztonság - s ezáltal a kialakult közbiztonsági rendszer - sérelmét tehót
nemcsak o jog által bűnnek deklarált vétek elkövetése, hanem bármiféle jogellenes
cselekmény megvolósulóso eredményezheti. Mós megközelítésből azonban az is

1 Jótrr,t T. : Umiegelóú, sJppol-dobbal. Bekigyl Szemle, 2000/12., 60-63. o.
2 lt', F.: /v, App<opróofe P.espon,e IO C,imo is Fundomonrol ro rho Heohhs ol Eve,y Socioly. ln: Response ro C,ime.
ed1d,ng Hedfi:e, Commu.-..'fie, . ICPA Confe,ence 10-14 Ocrober 1999, pp. 23-32.

3 Finszle, G.: A Mogyo, Kőzr6',osó9 ~.Ozbiz10nsó9I rend,ze,e. Y.6zlror, 2000
.4Uo.
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feltétlenül igaz, hogy valamennyi, a büntetőjog öltol definiólt cselekmény megvol6-
sítóso - még ha nagyon eltérő mértékben is - a közbiztonsóq védelmi rendszeré
nek a kudarca.

A bűnmegelőzés .a bűnözést okozó folyomotokbo való beovotkozósl jelent oly
módon, hogy az intervenció csökkentse o bűncselekmények elkövetésének valósz(nűsé
gét'.' A bűnmegelőzés szintén rendszer, amelynek alapja o bizlonsógi koncepció.
Ez .a jelen helyzet ismeretében hotórozza meg a lehetséges és szükséges beavatkozó
sokot, pénzügyi feltételeket és a központi, a helyi, valamint a kormóny óltal felügyelt mós
szervezetek tevékenységét'.•

Mindezekből következően a bűnmegelőzésnek a közbiztonsóg óltal lefedett
nél szűkebb területen von mozgóstere. Amennyiben tehót kielégítően működik a
bűnmegelőzés rendszere, úgy a közbiztonsóg egy részére képes kedvező hotósl
gyakorolni.

Közbiztonsóg és a biztonsóg érzete

A közbiztonsóg színvonolót sokon hcsonhhók ahhoz, hogy milyen a kapcsolat a
bűnözésről tudósító statisztikai adatok, a lokossóg bűnözéssel összefüggő közér
zete és a bűnözés között. Amennyiben okór a bűncselekmények szórna (ide értve
természetesen a latens eseteket is). okór a lokossóg bűnözéstől való félelme (még
ínköbb, ha mindkettő) növekszik, romló közbíztonsóqról beszélünk.

E redukciónak még csak az az eredménye, hogy az érintettek figyelmen kívül
hogyjók a jogsértéseknek az említettnél sokkol szélesebb körét. Ennél súlyosabb
következménnyel jór, ha a bűnözésen belül kerül sor meg nem engedett (a közbíz
tonsóg rendszere szempontjóból immór mósodík] redukcióra, méghozzó közvetett
módon. Ennek lényege: a bűnmegelőzést a lokossógi félelmet kivóltó cselekmé
nyek megelőzésére szűkítik, nem véve tudomóst orról a tényről, hogy ez hóttérbe
szorítja a kevésbé lótvónyos, félelemkeltés szemponljóból kevésbé fenyegető, a lór
sodolom ospekíusóból azonban gyakran sokkol veszélyesebb cselekmények körét.

Nem óllok egyedül azzal a nézettel, miszerint o bűnmegelőzés - irónyultsógól
tekintve - egyénorientólt vagy szervezetorientólt lehet.' A mellett az alapvető ho
sonlósóg mellett, hogy mindkét megközelítés alapvetően a kriminólpolitikón (benne
a büntetőjogi eszköztóron) kívüli beovotkozósokkol lehet eredményes, jelentősen
eltérő ismérvek is jellemzik őket.

5 Orsz6gos Bünmegel6z6li Progrom. (M6sodók. 6ldolgozo1 tervezel.) OKKrl. Budopesl. 1997. 15. o.
6 Uo. 27 o.
7 F. Adler - G. 0. W. Mueller -W. S . louler: Krirninol6gio. 13. fejezel. Oliris. Budopesl. 2000
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111 teszem lel a kérdési, hogy valóban célszerű-e a bünmegelózésl mindig és fel

tétlenül okór összlórsodolmi érdekegyeztetéshez, akár morális elfogodollsóghoz
kölni, A bünmegelózésnek - lóként, ha rendszerben gondolkodunk - tényleg csak
(vagy elsósorbon) ottói kell-e függővé lennie ló csopásirónyoil, hogy .mit kíván a
nép•? Csak azokat a lépéseket szabod szorgalmaznia, amelyeket a társadalom
morális értékrendje elfogod és/vagy tómogot?

Ezt a szemléletet rneqkérdőjelezern. Egyrészt azért, mert a társadalom nem ho
mogén, tehót nem létezik össztórsodolmi értékrend, generális elfogadottság. (Eluta
sítás sem, legfeljebb kisebb vagy nagyobb mértékű szembe helyezkedés valami
lyen kisebbségi vagy többségi érték- és normarenddel.) Másrészt azért nem
szegődöm e felfogás hívei közé, mert o társadalomban bekövetkező változásokat
(a haladás szót mellőzném) mindig egy kisebbség akarata kényszerítette ki.

Az említett változások felgyorsulásával (lényegében a XIX-XX. században). és a
változások mozgatóinak, főszereplőinek kicserélődésével minőségileg új korszakba
érkeztünk. Amíg koröbbon a büntetőjog lényegében a .természetes bűnök" kategó
riájába tartozó vétkek elkövetőit lenyegelle-bünlelle, addig az említett időszakban
egyre nagyobb szerephez jutnak olyan szempontok, mint o tudományos Iejlödés vív
mányai következtében szükségessé váló joglórgyvédelem, a szakmai érdekek elé
lüremkedő politikai érdekek kezelése (ezzel együtt a hivatalnoki büncselekmények új
fogalma és szerepe az államéletben). legújabban pedig a globalizációs jelenségek
(például integráció, környezeti veszélyforrások) egyre nehezebb kezelhetósége.

Ezek a változósok - történelmi léptékkel mérve - nagyon gyorson zajlanak, és
a mindennapi tudattal egyre nehezebben foghatók lel, érthetők meg, emiatt gyak
ran úgy érezzük: a problémák kezelhetőségének hol órához értünk. A sok évezredes
hagyományokkal szemben ezen új jelenségek többsége mögött - támaszként -
nem áll a morál, azaz a jelenleg büntetendő vétkek egy része morálisan színtelen.
Ez azt jelenti, hogy a büntetőhatalom birtokosainak érdekérvényesítő képessége
megváltozik, illetve az érdekérvényesítés új lehetőségeit kell megtalálniuk. Hiszen
ahol a büntetőjog mögött nincs erkölcsi támasz, olt legfeljebb az érdek (benne a ju
talom reménye és o büntetéstől való félelem) motiválhatja oz egyént a jogkövetésre.

Ezek utón tolón bővebb bizonyítás nélkül is belátható a szakemberek számára:
a közbiztonsógot kórosító bűncselekmények üldözésének egyik része élvezi a lo
kossóg többségének morális lómoszál. E körbe tartoznak mindazon cselekmények,
amelyektől az emberek kisebb vagy nagyobb csoportja fél, amelyek esetében úgy
érzi, hogy elkövetésük kórosan befolyásolja o közbizlonsógol. Von azonban a
bűncselekményeknek egy másik része, amellyel szemben o lakosság többsége am
bivalens, gyakran teljesen közömbös, sói amelyek elkövel6il olykor és részben po
zitívan ítéli meg. Az elmúlt tíz év során az emberek nagy része - amíg nyomasztó
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élményként élte meg a közterületi bíztonsóq romlósót, személyének és anyagi [o
voinok fokozoll mértékú veszélyeztetését, addig - nem sokat foglalkozol! o szerve
zett bűnözés számos formájával. Tudomásul velle a korrupció tényleges és híresztelt
méreteit, a feketegozdosóg szereplőit pedig vagy a szükséges rossz kotegóriójó·
bo sorolta, vagy egyenesen pozitív jellemzökkel ruhózlo fel.

Minden ismeretünk azt erósíli meg, hogy o lokossóg a bünözéssel szembeni félel•
mét és szorongósót - nem csekély mértékben a rnédióbon lótouok-hollottok hotósó
ro, ide értve szómos szakember egyoldalú bünözés-interpretóciójót is - az eröszok
tói és o vagyoni sérelemtől való félelemre és szorongósro redukólío. Ez nem jelenti
azt, hogy a szervezel! bűnözéstől nem fél. Ez az érzés azonban időben és térben
erósen behotórolt. Megrellen, amikor lót[o-hollio a közterületi robbontósokot. De o
.zo]' elmúltóvol nyugalma is gyorson helyreóll. A média inlorrnócióiból, nemkülönben
egyes politikusok, állami hivatalnokok ténylegesen vagy csak lótszólog egybecsengó
állításaiból kiindulva ezt képzeli, hogy ohol és amikor nem robbantanak, a!! nem is
létezik o szervezel! bűnözés. Elhiszi, hogy o hotór menti drogfogósokról, ernbercsern
pészek leleplezéséröl szóló híradósok azt jelentik: mi, az orszógon belül élők tökéle
tesen védve vagyunk. (Igaz, néha hallani egy·egy városi drogfutórról, magóról meg
feledkezel!, magának holólos adagot beadó kallódó fiatalról, de ez - leqolöbbis o
sugallt informóciók szerint - nem jelent súlyos veszélyt mindannyiunkra.)

A lakossóg többsége (sokszor irigylésre méltó) gazembereknek tartja az újgaz
dagokat. A néhány ember gyors gyarapodása és nagyszómú ember elszegénye
dése vogy nehéz megkopaszkodósa közöní összefüggéseket azonban sokan
vagy nem látják, vagy ha látják, csupán o társadalmat sújtó elhóríthotatlan fátum
ként élik meg. Ez a dimenzió mór sokak esetében nem kerül bele sem a közbizton
ság, sem a bünmegelózés lehetóségeinek fogalmi körébe. Arról sincs sok informá
ciójuk - túl azon, hogy a néhány, hirtelen nagy jólétbe keveredell ember, család
életvitelét irigylik -, mit jelent a gazdosógi bűnözés az inkább a minimálbérhez,
mini a nyugati fizetésekhez közelítő embermilliók szómóra. Az pedig végképp 61-
lóihotoílon dzsungelnek tűnik, hogy miképp fonódik egybe a gazdasógi és a szer
vezett bűnözés. A bünmegelózéssel foglalkozó szakembereknek eddig nem volt
energiájuk a közvélemény figyelmét róirónyítani a bünözés e fajtójóra.

Az Országos Búnmegelözési Program

Amikor az Országos Kriminológiai Intézet kutatói o programot készítették. o fenti
összefüggéseket javarészt mór ismerték. Azóta többségüket nemcsak o külföldi, ha
nem o hazai kutatások alapjón is tudjuk bizonyítani. E!!ól függetlenül - bór lehet,
hogy némi elfogultsággal - nem kell szégyenkeznünk a programban felvázolt rend-
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szer miall. Arról pedig aligha tehetünk, hogy azóta - lassan fél évt ized elteltével -
még nem minden részlete kapoll jelentőségének megfelelő hangsúlyt.
Az olöbbíokbon felhívom a figyelmet a program néhány sarkalatos pontjóro.

l) A bűnmegelőzést elsődlegesen a kormány és az önkormónyzotak közös felado
tónak tekinti. Az erőfeszítésekből részt kell kapniuk az ellajto feladotak vállaló
sóra önkéntesen .jelentkezö" [és nem csok kormányzati okorotból létrehozott) 6
vil szervezeteknek. Persze csak akkor, ha vannak ilyenek.

2) Az Országos Búnmegelőzési Program la tovóbbiokban: OBP) kizórólag a kar
móny szómóra készült, csak a kormány bünmegelőzési stratégiájónak program
ja', e program reolízölösönok lehetőségével foglalkozik. A kormány fogalmilag
természetesen magában foglalja valamennyi miniszteriális szervezetei.

3) Az OBP-ben rögzítve vannak azok a prioritások, amelyekkel a célcsoportnak
lozoz a kormánynak és a kormányzati olórendeltségben müködö intézmények
nek, továbbá az önkormányzatoknak és a civil szervezeteknek) kiemelten cél
szerú foglalkozniuk. Ezek a köveíkezők:"
- vagyon elleni bűnözés,
- közrend elleni vétségek,
- emberölések,
- szervezett bűnözés,
- a feketegazdasóg körében megvalósuló búncselekmények,
- gazdasági bűnözés,
- korrupció és fehérgalléros bűnözés.
- fiola~ és gyermekkorúak bűnözése,
- drogokkal, alkohollal kapcsolatos bűnözés."

4) Kijelöltük a bünmegelőzési politika - egymással egyenrangú, úgynevezett egyerr
szilórdsógú - stratégiai irányait. Ezek a következők:"
- az emberi élet, a dologi javak, a személyiséghez füződ6 alkotmányos jo
gok védelme,
- a szomszédos országokkal az együttmúködés feltételeinek és az ország

kiegyensúlyozott térségi fejlődésének elősegítése,
- oz orszóg stabilitósónok biztosítása.

8 Or,zógc>, B<,m,ege lózAo P,og,om. 6. o.
9Uo.9 .o

10 8ór eúrt o l~~r f~Mud múbón i, oyugodton vóllolholjuk o felelO„égel. ma tolón kevesebb p1i01i16,1 od
nón< meg, s eg.,.be ,onnór.f eg{'é,z l o f.özvé lemény ,zómOro iuitó ló . mósré,z l a lokossóg szómóro bünözés
~nem, ·,og-1 oLg észlehe16 te,ülele~

11 Or,zógc>, U<>megtlózA• P,og,om. 27. o.
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Kiemeltük annak fontosságát, hogy a térség országain belül nemcsak a bűn
üldöző , hanem a bünmegelözó szervezeteknek is együll kell működniük. El•
södleges lelodotnok tekinlellük, hogy oz állom szavatolja a gazdaság és a
vagyon, oz állampolgár objektív biztonságát és szubjektív bizlonsógérzelél.

5) Megjelöhük o bünmegelózés kiemelt célcsoportjait. Ezek:" a fiatalkorúak és a
fiotol lelnóllek, a hátrányos társadalmi helyzelú rétegek és a sértené válós szem
pontjából fokozollon veszélyeztetett személyek.

6) Megfogalmaztuk a bünmegelózési stratégia rövid, közép· és hosszú lóvú meg•
elózésének egymásra épülő eszközrendszerét." Ezekhez a mai napig nincs mii
hozzátenni.

7) A bünrneqelözés állami formái a búnmegelözési politikák rendszerében volósul
hatnak meg.•A tórsodolom tükre oz oz eszközrendszer, amelyet mozgós,1oni
kész a mór e/követelt búncse/ekmények és azok elkövet6inek felderítésére, o bún
elkövet6k büntet6iogi felel6sségre vonósóro, vo/ominl o még meg nem valósult
bünelkövetések megokodólyozósóro.• ,.

8) Megjelöltük azokat a politikákat, amelyeknek egymással együllmúködve hivotó
suk volna a bünmegelózés - rövid, közép- és hosszú távon. Ezek a következők:"
a kriminél-, a szociól-, a foglolkozlolós-, az oktatás- és nevelés-, a település-, va
lamint a tójékoztotóspclitlko.

Búnmegelózés és kriminólpolitiko

Természetesen ezúllol is igaz a más vonatkozásban ismeri mondás: minden or
szágnok olyan a bűnözése - és a búnmegelózése -, amilyet megérdemel. A rend
szerváltás után váloszloll mindenkori kormányok mindig annyi szellemi és anyagi
energiát fektellek be a búnmegelózésbe, amennyit <;JZ öket megválasztó polgárok
igényeltek tőlük. A búnmegelózés - még ha jól művelik is - csak lassan megtérülő
.vóllolkozós". Ennek felismerését, az ennek megfeleló cselekvést pedig szemlélet
beli és Ilnoncíólis okok egyaránt hátráltothotjók.

Az elmúlt évtized legsúlyosabb hiónyossógo nem az, hogy a valóban önkéntes
alapon rnüködö bünmegelózési szervezetek nemhogy nem vertek gyökerei, de
még csak meg sem alakultak. Ennek nem mond ellent az a lény, hogy a kormány
1995.ben létrehozta egyrészt - saját fennhatósága aló rendelve - az Országos

12 Uo. 34-35. o.
13 Uo. 35-38. o.
14 Uo. 39. o.
15 Uo. 40-53. o.
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Bűnmegelőzési Tonócsot, mojd 1997-ben az Orszógos Közbiztonsági és Bűnmeg
előzési Közclopüvönyt". Kedvező vóltozós a koröbbi, teljesen centralizált öllopo
tokhoz képest, hogy az utóbbinak - egyelőre kizóróloq központi forrásból - biz
tosított anyagi javokból szórnos öntevékeny szervezet is részesedik (amelyek mós
Iorrósból nem jutnak pénzhez). Ugyancsak alapílvónyi formóban működik a Fehér
Gyűrű nemzetközi hólózot magyar tagozata, s lokólis jelleggel, jórészt anyagi for
rások hiónyóban még sok, évek óla lényegében fejlödésre képtelen polgári kez
deményezés is be von jegyezve a bíróságokon."

Az. igazi nagy problémót abban látom, hogy egyrészt a felsorolt, látszólag a
bönmeqelözéstöl független, azonban közvetetten mégis a bűnözés megelözésé
ben szerepel játszó politikók rendszerben működtetésének fontosságát a kormá
nyok nem ismerték fel; mósrészl oz önkormónyzatok mind a mai napig semmiféle
érdeklődést nem mutatnok azoknak a feladatoknak a megvalósítására, amelyek e~
sósarban vagy kizárólagosan a működési körükbe tartoznak. Feladatvállalás he
lyett jórészt tétlenül szemlélik, hogy a centralizált rendörség vállal magára olyan,
csak decenlralizóltan elvégezhetö feladatokat, amelyek kívül esnek „akciákörén".

A kormányok immár csaknem 20 éve változatlanul úgy vélik: az ó feladatuk a
kriminálpolitika - ilyen vagy olyan politikai racionalitásokat követő elveket visszatükrö
ző-művelése. Ezért nincs még mindig törvény (sói még tervezel sem) a bűnmegelő
zésről, amelybe az emlílett rendszer, annak prioritásai beilleszthetők volnának, s
amelynek elvei ezt követően kötelezö érvénnyel valamennyi állami szervre (így az ön
kormányzatokro is) felodatokat rónának. Két évtizede a kormányok a kriminólpolit iko
elveinek szigorílásón/enyhítésén dolgoznak attól függöen, hogy mikor melyik irány
zat .elvi hívói" vannak éppen hatalmon. A bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetek,
az őket támogató szakértök pedig megrekednek a közérzetjavító intézkedések köré
ben, hiszen csak így remélhetnek munkájukhoz több pénzt a kormónyoktál.

············· ····································································
16 Nem egészen három év elmúllóvol, 2CXX>-ben viszont - többszöri felodormódosulós utón - mór részbeni pn>

f"'6ro, l:ö,,ef,eu• be. N""" B;zIon.Ogo, Mogyororszógérl Közolopüvé nyro {a lovóbbiokban: BMKI vó ho
-- ie-..\ <e.,.r..ég; köre ped;g lubóvüll több, o búnmegelózéslól leliesen idegen felodollal. Tolón nem kell külö
nó:ehb jós!ehet:>-g ahhoz. hogy - e folyomol foly1010soképp - o koloszlrófovédelem mellen idekerülönek
sc,,1W1: o boLelek'r.e-ge fózé~ is. (Ami nem volna leflérlen hiba. ha nem jelentené ez o vóhozós egyben ozt is.
l-og-1 oz eredel,:eg o búnmegelózésre koncenlróló oloplevékenység még inkóbb visszaszorul.) Az vószonl kér
dés. hog-1mifl"n "'",,;.o- és fe!odolmegosztós volno kívónolos oz elöbb: és oz Orszógos Búnmegelózési fo.
nócs fo lcNóbb .o'r.boo: 08ml) ~.özön. Ez ugyanis jelenleg nem usztczou. és egyik szervezel olaplló olc.irol6-
ból :.em det .J b. fl,épze!hel6. hogy omóg o BMK o loko,.og; lélelemcsökkenló, addig az OBmT - lekinlellel
,zoro, fo,rr-6<>-/ .;ggG:>-géro - el:.ódlege,en o lelje, közbizlon,Og slobililósól célzó feladalok megvolósílósó
bon ,ellene hog-1 ,z.erepel 1.opjon.

17 S.,,,,m.Iépp nem ,o,c,iholó ;de oz or,zóg1z.erlo mú~ó polgórórhólózol, omely azonban csak részben 161 el
blejeu•en b.:;ri..-..,ge!6zési felodolol.ot, s amely évek ólo Iekin16lyes bevélelro lesz szeri az emlílell. óttom ó~
101 ~ - h;,a1 ok,pa•,ór,,,.t,ól.
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A bűnmegelőzésnek vonnak tehót politikai és nem politikai dimenziói. A politi

ka szó eredeti jelenléstortolmóból, továbbá o politika és oz állom viszonya közöt
ti kopcsolotoól kiindulva egyértelmű: o felsorolt polítíkók megvolósítóso kizórólcq
az óllom óltol uralt területekre vonolkozhol. A tovóbbíokbon ezen o síkon maradva
veszünk sorra néhány tényt, illetve o mögöttük vélelmezhető okokat.

A bűnmegelőzésnek o bún valamennyi dimenzióját ól kell fognia. Csak ennek
előrebocsálásávol lehet belekezdeni a súlypontok kívólosztósóbo, s o preferólt te
rületek ismeretében hotórozhotók meg az összefüggések, az egymósl erősítő, illet
ve gyengítő hotósok. Ez azt jelenti, hogy rendszerszerű tevékenységre kell töreked
ni. Tehól nemcsak o bűnmegelőzés egyik dimenziójában van erre szükség, hanem
az egyes poliíikók között is. Jelenleg ez teljes mértékben hiónyzik, pedig e nélkül
o megelőzésre fordított szellemi és anyagi erőforrósok jelentős része kárba vész.

Ennél is nagyobb baj, hogy a bűnmegelőzés legfrekventáltabb területén, a
krtrnínólpolítíkón belül is legfeljebb a kóosz rendjét lehel keresni - és még ezl is ne
héz megtalálni.

A kriminálpolitiko a mór elkövetett bűncselekményekre adott büntelójogi völosz
slrotégiák gyűjlőfogolmo. Álláspontunk szerint a kriminólpoliliko három nagy egy
ségből áll: o büntető jogalkotási, o büntető jogalkalmazási és a bünletés-végrehaj
lási politikából. Sokon e körbe soroljók oz olternalív büntetésekkel, a bűnelkövetők
személyiségi jogainak gorontálósóvol és o sértettek segílésével összefüggő levé
kenységekel is. 18

Mind ez idóig meg nem cófolt lény, hogy a legeredményesebb bűnmegelőzés
a tettenérés valószínűségének magos foka. Ez is azt jelzi, hogy a bűnmegelőzés
rendszerén belül o krirninólpolifikónok prioritósl kell biztosítani, s a megelőzésre
szánt pénzeszközök zömét erre o területre kell összponlosítoni. Ebből oz is követ
kezik, hogy o rendőrségi bűnmegelőzés központi területe a sikeres felderítés. A
rendőrség okkor végez jó rnunkót, ho ezen belül mulat fel jelentős eredményeket,"

A mondouokból következik az a kriminológusok és elméleti büntetőjogószok ól
tol szinte egyönlelűen hongoztolott elv, miszerint ha a büntetések szigorításábo ve
tett hit nincs tényekkel olótómosztvo, az ennek következtében felmerülő költségek
alapvetően értelrnellenek." Röviden: a börtönök építésébe, a szigorúbb büntetés
kiszabási gyakorlat nyomón bekerülő nagyobb számú elítélt eltortásóba fektetell
összegeket jobbon lehet felhasználni, ha ínkóbb a felderítés hotékonysógát foka-

18 Or,zógo, Bünmegel0zé~ Progrom, i. m. 40. o.
19 E lémokörról részletesen: Police Powers ond Accountobilily in a Oemocrolic Society. Reports presented 10 1he

121h Criminologicol Colloquium. 1999Cnminologicol Reseorch, Vol. XXXIII. Council of Europe, 2CXX)
20 Err0l legúiobbon T. Fehe~ Do, .Ze10-Tolorenz-Konzep1. K riminali~ik, 2/2001. S. 85-89.
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zó, o bünelkövetés esélyét csökkentő intézményrendszer hatékonyabb működésé
nek elősegítésére fordítjuk.

A bünmegelőzés körébe tartozó leghangsúlyosabb terület, a kriminólpolitika
eminens feladatai közé tartozik e szerint o lokossógot súlyosan irritóló (bór lehet,
hogy tórgyi súlyót tekintve csekélyebb jelentóségúnek mondható) és a lakossóg ó~
tol - oz előbbihez képest - kisebb figyelemre méltatott (kevésbé rettegett}, azon
ban oz állam normális működését és ezóltol az egyes orszóglakókat is nagymér
tékben körosüö jelenségek elleni fellépés.

A kriminólpolitikón kívül eső pohtíkók közös feladata az volna, hogy egymóssal
összefogva olyan társadalmi környezetet teremtsenek, amely csökkenti azoknak a
szómót, akik előbb-utóbb nagy volószínúséggel a bűnözést vólasztjók.

Téves az az elképzelés, amely szerint o kriminólpolitikón kívüli bűnmegelözési
eszköztórnok semmi tennivalója sincs a nem feltúnő, gyakran lóthatatlan bűnözés
sel szemben. A korrupciót - amely valamennyi igazi szervezett bűnözésnek elen
gedhetetlen kísérője - nemcsak, sót nem elsősorban büntetőjogi, még csak nem is
főként jogi, hanem jogon kívüli eszközökkel lehet eredményesen megelőzni. Drog
futárakot, végrehajtói feladatokat ellátó embercsempészeket gyakran tolólni a meg
élhetési bűnözők között. Ha javul a szoclólls, foglolkoztatósi és oktatási politika: ki
sebb lesz a kínólot belőlük, bór utónpótlós mindig marad. Ha a rendőri felderítési
eredményesség hotósóra eluralkodik körükben o félelem: részint magasabb lesz a
taksa, részint valós alternatívóvá válik o legális gozdasógban való elhelyezkedé
sük, főleg okkor, ha abban az egyént nemcsak érdekei, hanem lehetóségei is segí
tik (kurrens szakma, kielégítő kereset együttesen). Középszinten azonban nem ezek
o szabályozók működnek. Az illególis legalizólósában segédkezó hivatalnok nem
elemi létfeltételeiért, hanem a jobb életkörülményekért, még magasabb szinten pe
dig a nagypolgári életminőség megteremtéséért vóllalja a kockózatot. Amennyi
ben ez - példóul elfogadható korrierív felvózolósóval - legálisan is megteremthe
tőnek látszik, többségük visszavonul az illegális pénzszerzés piacáról. Nagy
lebukási kocközot (- hatékony rendőrségi búnmegelőzés) és a tórsadalmi helyzet
hez mért létfeltételek biztosítása (- nem kriminólpolitikai prevenció) együttesen le
het hatósos a bűnözés tartós visszaszorításához a széles körben érzékelhetően
reális veszélyt jelentő és a lóthotatlan bűnözés területén egyaránt.

A bűnöző kudarc- (sikertelenségi) esélye, illetve ennek nagysága azonban nem
csopón attól függ, hagy az elkövetett bűncselekmény után mekkora a lelepleződés
valószínúsége. Hozzójórul ehhez az elkövetés megnehezítésének foka és az óllorn
polgórok írónyóból kiinduló elhórítós ereje, valamint a leleplezési esély nagysóga is.
A bűnelkövetők többsége racionálisan cselekszik, s mindig o legkisebb kockozouol
kíván o legnagyobb haszon bírtokóba jutni. Minél több reális okodóly lehetősége ke-
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rül a költség-haszon elemzés sorón végzett lervezésbe, azaz minél kockózotosobb
lesz a vóllolkozóso, onnól kisebb az elkövelés valószínűsége. 111 von nagy szerepe a
lokóhs bűnmegelózés eszközlórónok, s e körben elengedhelellenül fonlos a rendőr
ség loposzlololo, a leleplezell bűncselekményekből eredő ismerlholmozo.

A rendőrségi bűnmegelőzés feladata

A felvilógosílóson, propogondón nyugvó rendőrségi bűnmegelőzés lehól nem le
kiníhető a rendórség részéról pólcselekvésnek. Addig pólolholollon a levékenysé
ge, amíg az ismerelonyogokol ólodjo, meri ezt nem lehel móslól megszerezni.

Kinek is adja tovöbb az ismerelekel?
Többnyire legfeljebb a végfelhosznólóknok, például pedagógusoknak, gyerekek

nek, nyugdiiosoknok, örzövédöknek. Az effojlo levékenység azonban norrnólison mú
ködö óllombon nem rendórségi felodol. Erre szervezelek vonnak, amelyek a sojól rend
szerükbe épílve dolgozzók, majd hosznóliók fel a rendórséglól szerzell ludósl. Annak,
hogy míérl nincs ez így Magyororszógon, szórnos oka van. ldelorlozik a nemtörődöm
séqtöl a luslosógon ól a kompelenciaholórok liszlózollansógóig jó néhóny tényező.

Az esetleges félreérlések elkerülése érdekében nem órl ismélelten hangsúlyoz
ni: nemcsak óholónossógbon, hanem speciólisan is a kriminólpolilikól larlom a pre
venció bizonyílollan - rövid és hosszú lóvon - működőképes eszközének. A rend
őrség aloplevékenysége pedig nem az oktotós-, nem is a szociól-, hanem a
kriminólpoliliko területére esik. Így volt ez o rnúltbon, és minden bizonnyal így lesz
a jövóben is. A rendőrségi bűnmegelózés ló feladolo lehól a jelenleginél nagyobb
mértékű elrellenlés és felderílés mini a tovóbbí elkövetésektöl való visszolorló lénye
zö kidolgozóso. A rendórségen működő bűnmegelózési egységek alopfelodola
rövidesen remélhelóleg nem a lakossóggol való kopcsolollarlós lesz [ezt mielőbb
ól kell venniük részben az önkormónyzaloknok, részinl a lórsodalmi szervezetek
nek). hanem az alophivalósukkal és -képzeuséqükkel szoroson összefüggó preven
lív levékenységek kidolgozóso, koordtnólóso.
Ilyenek:"
- a bűncselekmények helyi gócponljoinok sokszemponlú !hely, idő. napszak, cse

lekményfojta, elköverök és sértettek jellemzői stb.] feldolgozóso és naprakész 61-
lopotbon tortöso,

21 A feborolós példólózó jellegú, bór - legolóbbis külföldön - nem reltinrheKI újdonsógnok. Hozoi óholónos efrer.
jedlségéröl ozonbon még nem beszélhetünk. Hasonló elveken kellene múködnie o közlekedé~ boleseknegeló
zésnek is. Mind ez idóig e körben is cS1Jpón néhóny hozoi kisérlerról szómolhorunk be. A közlekedésben ismeri
- és Nyugaton jól bevólr - úgynOYezett konfliltruskurorósok eredményei e lerüleren is jól odoptólhorók volnónak.
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- azonnali reoqölós a vóltozósokro,
- az előbbiek olopjón a sziluócióorienlóh megelózési stratégia előkészítése a
parancsnok szómóro,
- a gócok felszámolósóhoz szükséges rendőri és nem rendóri (többnyire önkor

mónyzoli) felodorok világos, bizonyühotó elkülöníthetősége, a feladatok fer
vezhelő kiosztóso a kompelencioholórok egyértelmű rögzítésével.

E munkókhoz szükség von a korszerű informatika és számítástechnika teljes eszköz
tárára. A szomszédos térségek (városrészek, községek) szakembereinek pedig
hozzó kell julniuk egymós információihoz. Ehhez a korszerű kriminólgeogrófia -
mini kulofós - is segílségel odholno. A végeredmény: költségtakarékosabb szol
gólolvezényléssel, hotékonyobb közterülef jelenléllel eredményesebb bűnmeg
előzés."

Mit, hol, hogyan adjunk el?

Indokoltnak lólszik célul kilűzni a közbiztonsóq egészé! fómogofó bűnmegelőzési
rendszer megleremlésél. Ez ellen hol minden olyan erófeszílés, amely a prevenció
komplex eszközrörónok csupán egyik vagy másik elemér emeli ki, s ezzel deformálja
és egyú ltol csökkenli a leljes rendszer hosszú lóvú célkitűzéseiben rejlő erőforrósokat.
Sorkítvo a priorilásokot, ozl o kérdési is fel lehel fenni, hogy a közbizfonsóg szempont
jából mi elöbbre való: a bizlonsóg lényleges növelése vagy a lakossági biztonság
érzet fokozása? Akik a másodiknak adnak elsóbbségel, azok rendkívül népszerű
ötletekre fordílholnok irdollon mennyiségű pénzl, miközben a népszerűségben sütké
rezhelnek. Eredményeik - ha a programjaik eléggé jól felépílellek, fervezellek - látvá
nyos sikerek bizonyílékoi lehelnek. Rövid lávon mozgósító eróvel bírhatnak, különösen
okkor, ha a lakosság igényeire korlötozödnok. Az sem kétséges, hogy - jó megvalós~
fás esetén - a biztonság egyik fonlos ferülelén jelenfós eredmények érhetők el.

A közbiztonság egy szelelének koróbbinól jobb kiszolgálása azonban nem fel
tétlenül jelenti o teljes rendszer [ovolósöt." Ha az embereket kevesebb értéktől foszt
jók meg közvetlenül, még nem biztos, hogy anyagi jólétük a rovöbbrokbcn növek
szik. Jobb közvilágítással, egymósl segíló lakóközösségek kialakítósónak
ösztönzésével javíthatók a közállapotok, csökkenhel a mindennapok közérzetét sú
lyosan rontó bűnesetek szórna. A szervezell bűnözés körébe sorolható bűncselek-

22Az olyen gondolu:idósmód lermészete,en 0110 oz eredményre is vezethet, hogy egyérlelmüen bizony/Iható:
odoll i&lsZómmol lehetetlen o bl(íz.öll feloclor eiv.gzése. De hozzósegllhel a rondórl és nem rendőri felo
dolör(,} robo elharóroló,óhoz ;,

23 Ez1 bizO<>flljo - o mó~• ,<lgponk>n - o nvllo roleroncio gy011 • • IOlvónyos kudarca. Folres: 1. m.
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mények"azonban o lenti módon nem szorühotók vissza. Pedig a korrupció, o szer
vezeff bűnözés, o szervezett gazdasági bűnözés okozta kórokat nekünk kell meg
fizetnünk.

Egyel kell érteni minden olyan kezdeményezéssel. amely az egysíkú, kizárólag
reklómorienfólr prevenció helyeff a horizontólison és vertikálisan fogolr bünmegeló
zésí rendszer megferemféséf sürgeti. Azzal azonban nem lehel azonosulni, oki ezt
óllífjo, hogy ennek modellje nem ól! készen. Pontoson erről szól az Országos Bűn
megelőzési Program.

Az mós kérdés, hogy ez lóthotóon kevés. Az elkötslezen szakemberek, ma épp
úgy, mini kér évtizeddel koröbbon". o bűnmegel6zésr6I szóló törvény megszületé
sét sürgetik. Enélkül ugyanis tovöbbro is szakmai vítók, nézetek csofóinok színtere
lesz o teljes bűnmegelőzés. benne
- o prioritások és az ezeken belüli 1666 súlypontok meghofórozóso,
- o különböző szervezetek és intézmények jogosulfsógoi és köfelezeffségei,
- o megelőzéssel foglalkozó [vagy efféle Ielodotok ellófósóro hvoton] intézrné-

nyek közöffi munkomegoszfós.

A bűnmegelőzési politika törvényi szobólyozóso nélkül o iovöbbíokbon is elképzel
hererlennek tűnik, hogy egyértelmű, hosszú fóvro is érvényes cselekvési olrernofívókor
lehessen meghofórozni. A különböző területeken megvalósuló szerény erőfeszítések
sem lótszonok összehongolhotóknok. Az eredményi pedig mór jól ismerjük: egymós
íó] elszigetelt elképzelések hangadói Iobbiznok o közelükben lévő pénzlorrósokért -
többnyire mogoszfos ideáik megvolósífósóro. Erről azonban o rendszer működik, o
szerény pénzeszközök pedig csak alacsony horékonysóggol forgofhotók. Amennyire
helyes, épp annyira elégtelen az állom ólrol rendelkezésre bocsófoff pénzeszközöket
csupán o lakosság félelmét csökkenteni hivoton eszközrendszerek fómogofósóro kor
lófozni. Kívónofos, ám nem elégséges o helyi szociális és szifuofív környezet körében
az ismereteket növelni, a felnövekvő ifjúság bűnmenfességéf fokozni. Mindezek o lo
kális erőfeszítések mindaddig nem vezetnek kézzel fogható eredményre, amíg ezek
nek o vólrozósoknok o felrételrendszeréf o politikusok nem teremtik meg.

Csokis törvényen alapuló korszerű szemlélettel von lehetőség orra, hogy o .biz
tonsági színpad" hörom föszereplöje:" az óllompolgór, a politikusok és a rendőr-

24 E fogalomkörbe 10r1oznok az úgynevezen fehérgalléros búncselekmények, o lórsosógok búncsefekményei. te
vóbb6az .igazi'" szervezel! bünözés. Vó.: Adler - Mueller - loufer: i. m.

25 Gödény J.: A búnözés megelózé>ének elv; és gyakorlati kérdéseiről. Elóodós o Rendórliszli fóiskölón. Kézirol.
1982; lovóbbó Gödöny J: A bünmegelózés rend,zere és felodoloi. ln: Szük l. [szerk.]: A bünmegel6zé116I
IM ludomónyos és lóiéközlolósó 16o!Zlóly kiodvónyoi. 5. kö1e1. 1983

26 Korinek L: A búnmegelózé, lehe16,égei ólolokuló lór,odolmunkbon. ln: Sónlho f. !szerk.): Bünözés és bün
megelózé, o vólsógrégiókbon. A Ill. Orszógo, Kriminológiai Vóndorgyúlés anyaga. Mogyor Kriminológiai
Tórsosóg. Budopesl. 1999. 254-283. o.

2001/9. - 29



-~·-······················'"···················································
ség77 tartósan megralóljo a maga helyét, sajól szerepét jólssza el, s ezólral kitisz
luljonak a kompetenciák.

Mini annyi más területen, ill is bizonyítjuk: gazdag ország vagyunk, van mii szét
szórni! Ez a gondolkodásmód és magalorfós azonban köszönő viszonyban sincs
a piacgazdosóggol, onnól inkább emlékeztet orra a vilógra, amit jó volna végre
elfelejtenünk. Azt azonban rudomósul kell vennünk, hogy amennyiben valaki kizó
rólog a szociólpolit ika- és egyén-, valamint szifuációorientólt bűnmegelőzést műve
li, miközben o mogónszféro védelme és a bíztonsöqérzet növelése érdekében dol
gozik, könnyen vélhet o politikusi lótvónytervezés eszközévé. Ezzel szemben a
valódi bűnmegelőzés a politikai stobíiírós növelését célozza. Ehhez azonban a tel
jes köz- és mogónszféro védelmére kell törekedni, ami magóban foglalja a szerve
zetorientólt megközelítésre épülő és o rnűködésbíztonsóqot növelő tevékenységei
is. Hosszú tóvon csak ez o szemlélet képes költséghatékonyan hozzójórulni a köz
élet srobíluösöhoz.

'27A ,etidó,:,égi búnmegel6.ús sze, leógozó - • t.o,Onlsem csupón o szilu6ci60,ienlól1. fokólis bünmegelózés,e
1-D<lóto zódó-fe!odor;,i,é,Of lósd o Közép-eu,ópoi Rendo,ot.odémio 1999. móius 25-28. közölli p<ógoi ülé
sén "°1ongzoll el6odósof,61 ,zéló kiodvónyl. fehé,vó,y. J. IHr,g.J: K,iminolilölsvo,beugung. lnlemolionofes
Fach~. Mileleu,opói,a,a Pofize iofDdemie. Wien. 1999; lovóbbó az Eu,6po Tonócs koröbbon mör h;.
YC(,oz.oa f.on/e,eflcioo ,,./0901- A ,ze ,vezen búnOzé, tehot16zlolósóbon dönló sze,epel jólszó holóHendó,ség
""" f.e,,.r..égélól az i>fD!oi ofJoróibon való <61zvé roli9 o ,endó,i munka széle, skólójo 10,lozik e lagalomkö,
be. Az azonban "'f'J.,O,,,,oló lé-1edé, . ho voloki ozl h!pzeli: o ,endórség búnmegelózó munkójól o DADA-p,og
,omto VOfl'I bizloruóg í z.óro~. lipu sojónloroíro lehelne redukólni. Mini ohogy az dr.szógo.s bünmege16zésre fo,.
dloG Ouzegef. ,em f.orlöto zholók oz egyébk6nl nagyon 10010, szerepel jólszó pofgo,o,ség vagy a
SZEM<nozgolom°"'f09i tómOgOlósöro
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