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Kivonat 
 
E feljegyzés bemutatja, hogy a meglehetősen új jelenségnek számító, 
ázsiai szervezett bűnözés mára több uniós tagállam bűnügyi területén 
szerepel. Elemzi továbbá a bevándorlók közösségeihez kapcsolódó ázsiai 
bűnszervezetek tevékenységét és az ez által érintett területeket, 
amelyek magukban foglalják a zsarolást, az embercsempészetet és 
emberkereskedelmet, valamint a pénzmosást. Más, nem ázsiai 
bűnszervezetekkel együttműködve, az ázsiai szervezett bűnözés aktív 
szerepet játszik az illegális kábítószerek előállításában és terjesztésében, 
a „bundázásban” és a fogyasztási cikkek hamisításában. E feljegyzés 
megfelelő megoldásokat is javasol a szervezett bűnözés egyes formái 
elleni küzdelemre.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Háttér 
 
Az elmúlt évtizedben az Európai Unió tanúja volt annak, ahogy az ázsiai transznacionális 
szervezett bűnözésben részt vevő csoportok megjelentek a bűnügyi színen. A 2000-es 
évekig a hazájukon kívül működő ázsiai bűnszervezetek működéséről az Egyesült 
Államoktól, Kanadától és Ausztráliától értesültünk, az elmúlt években azonban egyre nőtt a 
Nyugat- és Kelet-Európát érintő, ázsiai szervezett bűnözésről szóló rendőrségi jelentések 
száma. A bűnszervezetek tevékenysége az európai labdarúgó ligák mérkőzéseinek 
megbundázásától a cannabis termesztésén keresztül az embercsempészetig és kábítószer-
kereskedelemig terjed.  
 
E feljegyzés a következő kérdést vizsgálja: milyen az ázsiai szervezett bűnözés mértéke és 
jellege az Európai Unióban, és milyen fenyegetést jelentenek e csoportok az európai 
gazdaságra és az európai demokráciára? 
 
További kérdések: mely európai országokat sújtja az ázsiai szervezett bűnözésben 
résztvevők tevékenysége? Hogyan épültek be e csoportok a helyi bevándorlók közösségeibe 
és a befogadó ország helyi gazdaságába? Hogyan működnek és hogyan, illetve hol mossák 
tisztára bűncselekményekből származó bevételeiket? 
 
Cél 
 
E feljegyzés két célt tűzött maga elé: először is háttér-információval kíván szolgálni az 
Európai Unióban folyó ázsiai szervezett bűnözés által érintett területekről, és másodszor az 
ilyen csoportok elleni küzdelem és a megvalósítandó megelőző intézkedések tekintetében 
ajánlásokkal és a szakpolitikát érintő tanáccsal kíván szolgálni a döntéshozók számára. Az 
itt következő fejezetek az Európai Unió területén működő ázsiai bűnszervezetek általános 
áttekintését – méretük, felépítésük, tevékenységük, érdekeltségeik és más 
bűnszervezetekkel folytatott együttműködésük – nyújtják. 
 
Módszertan: 
 

 Az áttekintés alapját az ázsiai szervezett bűnözéssel foglalkozó számos 
tanulmányban és sajtótudósításban rendelkezésre álló másodlagos adatok 
tartalmának elemzése nyújtja. 

 Az adatok egy része a bűnüldöző szervek szakembereivel és az ázsiai szervezett 
bűnözés egyes vonatkozásainak kutatásával foglalkozó kriminológusokkal készített 
interjúkból származik. 
 

 

A LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 
 Az EU-ban Ázsiából származó, új bűnözési formák jelennek meg. 
 Empirikus adatokra és mélyreható elemzésre van szükség a probléma alaposabb 

megismerése, megelőzése és leküzdése érdekében. 
 Elengedhetetlen a szakértelem és ismeretek megosztásán alapuló, európai 

összefogás. 
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Az ázsiai szervezett bűnözés kapcsán történetileg a romantikus színben feltüntetett kínai 
triádok és a japán jakuzák jutnak eszünkbe. Más bűnszervezetek kevésbé ismertek 
Európában. Ugyanakkor számos ázsiai ország gyors gazdasági fejlődése, a bevándorlók 
növekvő száma és a fejlett technológiák kínálta lehetőségek a szervezett bűnözés új 
formáit hozták létre, és ezek az „ismeretlen” bűnszövetségek egyre közelebb kerültek 
Európához. Az ázsiai szervezett bűnözés mára szinte az összes európai országban 
megtalálható, és nem kerülheti el a bűnüldöző szervek, a politikai döntéshozók és a 
tudományos kutatók figyelmét. 
 
Egyrészt a hivatalos statisztikák megbízhatóságával és kategóriáival kapcsolatos kérdések, 
másrészt az etnográfiai kutatások hiánya miatt az ázsiai szervezett bűnözés európai 
jellegével, méretével és veszélyeivel kapcsolatos ismereteink korlátozottak (Ganapathy és 
Broadhurst, 2008). Több bűnügyi tanulmány szükséges ahhoz, hogy megismerjük ezt az 
EU-ban meglehetősen új keletű jelenséget.   
 
Az EU és a tagállamok kormányainak közös fellépése megerősítheti az ázsiai szervezett 
bűnözés megelőzését és leküzdését célzó integrált és hatásos stratégiát. 
 
Az Európában folyó ázsiai szervezett bűnözés elleni sikeres küzdelem kulcsa az ilyen 
bűnszervezetekkel kapcsolatos tudás és szakértelem EU-n belüli, illetve az érintett 
országokkal (Kínával, Törökországgal, Vietnámmal, Pakisztánnal és Afganisztánnal) történő 
megosztása. 
 
Bár nem létezik az ázsiai szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó, konkrét, európai 
szintű politika, a bűnüldöző szervek és a kutatók közötti európai együttműködés alapvető 
fontossággal bírhat a szervezett bűnözés ezen új formájának megelőzését és leküzdését 
célzó erőfeszítések tekintetében. 
 
E vonatkozásban kiemelkedő szerepet játszhat az 1999 óta teljes mértékben működőképes 
Europol, amely 2010 óta a tagállamok illetékes hatóságainak fellépéseit, valamint a 
szervezett bűnözés megelőzését és leküzdését célzó kölcsönös együttműködésüket 
támogató és megerősítő uniós ügynökség.  
 
Az ázsiai szervezett bűnözés elleni küzdelem kapcsán rendkívül fontosak azok az 
együttműködési megállapodások, amelyeket az Europol az operatív információk, például 
személyes adatok és titkos információk megosztásáról köthet harmadik országokkal. Az 
Europol és a fent említett érintett államok között egyelőre nincs operatív megállapodás.  
 
E tekintetben fontos továbbá az EU belbiztonsági politikája és külpolitikája közötti összhang 
és következetesség megteremtése a harmadik országok – különösen az ázsiai országok – 
bel- és igazságügyi kérdésekbe, és különösen a szervezett bűnözés ellen folytatott 
küzdelembe történő bevonása révén. 
 
 
 
  

 



 




