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Kivonat 
A tudományos kutatások azt bizonyítják, hogy a szervezett bűnözés nem 
is annyira nemzetközi és szervezett, mint ahogyan azt a média és a 
bűnüldöző hatóságok gyakran beállítják. E tanulmány célja, hogy ettől 
eltérő képet fessen a nemzetközi szervezett bűnözésről. Az első rész a 
nemzetközi szervezett bűnözés fogalmának meghatározásakor alkalmazott 
kritériumokat elemzi, és felveti, hogy európai szinten talán megfelelőbb 
lenne a „súlyos bűncselekmény” terminológiájának bevezetése. A második 
rész áttekintést nyújt az európai rendőrségi struktúrák közötti 
összefüggésekről, valamint a rendőrség választási lehetőségeiről és 
kötöttségeiről, és kritikai megjegyzéseket fűz ezekhez. A tanulmány 
kritikai észrevételeket fogalmaz meg az új elemzési módszerek és olyan 
modellek kialakulása kapcsán mint a „hírszerzésen alapuló rendőri 
tevékenység”, és alternatív megoldásokat javasol. A tanulmány azt 
javasolja, hogy a kizárólag bennfentes ismeretektől és a rendőrségen 
belüli adatoktól való függés felszámolása érdekében más politikai 
modellekből kell ötletet meríteni, és a jövőben független személyeket is be 
kell vonni a súlyos bűncselekmények jelentette fenyegetésről szóló 
jövőbeli elemző jelentéseket készítő vizsgálati testületekbe. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

Cél 

E tanulmány az EU-beli nemzetközi szervezett bűnözést elemzi. Célja, hogy a híradásokban 
és az atlaszok geopolitikai térképein rendszeresen bemutatottól eltérő képet fessen a 
bűncselekményekről. 
 
A hidegháborút követően e térképek készítői a katonai stratégia területén kialakított 
érvelést próbálták meg alkalmazni a szervezett bűnözésre. Feltételezésük szerint a bűnözői 
csoportok strukturáltak, továbbá a területek elfoglalásához vagy a piacokra való betöréshez 
hasonló stratégiai célkitűzéseik vannak. Ezen érvelés alkalmazásával az elemzők 
összemosták a bűncselekményeket elkövető különféle csoportokat, és azokat csupán 
valamely idegen hatalom parancsára eljáró eszközöknek tekintették. Az ily módon készített 
térképek az idők folyamán megsokszorozódtak, „egyszerűségük” miatt pedig a 
bűncselekmények bizonyítékaiként használták fel azokat. E térképek így a rendőri szervek 
azon igényeinek igazolására törekszenek, hogy feltárják a szervezett bűncselekmények 
gyökereit és „útirányait”. E térképek ugyanakkor jelentősen torzítják az Európai Unióban 
elkövetett súlyos bűncselekmények adatokkal alátámasztott bemutatását. A részletes 
kriminológiai ismereteken, valamint maguknak a rendőri szerveknek a kritikai 
elgondolásain alapuló elemzések ezért központi jelentőséggel bírnak azáltal, hogy hasznos 
ajánlásokat fogalmaznak meg az e kérdésekkel uniós szinten foglalkozó intézmények 
számára. 
 

Fő megállapítások 

 Az Európai Unióban a szervezett bűnözés súlyos formái adatokkal alátámasztott 
ábrázolásának el kell rugaszkodnia a leegyszerűsített stratégiai térképek készítésétől. 

 Először is, e térképek nem nyújtanak részletes és alapos áttekintést a 
bűncselekményekről. Ezekben az ábrázolásokban a bűncselekmények túlreprezentáltak, 
ami a kvázi katonai fenyegetéssel szembenéző személyeknél tapasztalhatóhoz hasonló 
reakciókat vált ki. A bűnözők valójában távolról sem rendelkeznek a külföldi 
hadseregeknek tulajdonított kapacitásokkal. (1.1. fejezet). 

 Másodszor, e térképek csak ritkán utalnak név szerint a bűnszervezetekre, és sokkal 
inkább valamely nemzetiséggel vagy akár etnikai csoporttal azonosítják azokat. Ezek az 
ábrázolások ezért egész közösségekkel szemben fokozzák a gyanakvást, miközben 
csupán maroknyi személy felelős a bűncselekményekért. E gyakorlat már csak azért is 
problémás, mert helytelenül vesz egy kalap alá egy sor kisebb csoportot, és elfedi azt a 
központi tényt, hogy az Európai Unióban tevékenykedő bűnszervezetek szinte soha nem 
nemzetiségi vagy állampolgársági alapon szerveződnek. Ezenkívül a legjövedelmezőbb 
tevékenységeket a hosszú ideje működő és a pénzmosó hálózatokról és/vagy a meglévő 
helyi, regionális vagy akár nemzeti védelmi formákról mélyreható ismeretekkel 
rendelkező helyi csoportok hajtják végre (1.3. fejezet). 

 Harmadszor, ezek az ábrázolások a jelenség lényegtelen szempontjaira – például a 
külföldiek által elkövetett bűncselekményekre – helyezik a hangsúlyt, elhomályosítják 
azonban a legfontosabb tényezőt: a helyi társadalmakkal – különösen települési szinten 
– fenntartott kapcsolatokat (1.2. és 1.3. fejezet). A transznacionális bűncselekmények 
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nem korlátozhatók a külföldiek által országukban és az EU-ban elkövetett 
cselekményekre. 

 A szervezett bűnözői hálózatok megjelenése, illetve fennmaradása (ami ritka jelenség), 
nem csak a külföldiek tevékenységének köszönhető.  A saját társadalmukat jól ismerő 
helyi bűnözők hoznak létre ilyen hálózatokat, akik az üzleti lehetőségeket kihasználva 
ideiglenes szövetséget kötnek az adott terméket forgalmazó személyekkel. Ezenkívül 
folyamatosan versenyeznek egymással. A szervezett bűncselekmények többsége – így a 
maffia által irányítottak – annak ellenére nem került át az Unióba, hogy egyesek a 
személyek szabad mozgását és a schengeni térséget emlegetve a legrosszabbtól 
tartottak (1. szakasz). A maffiák nem építettek ki diaszpórákat, amelyekre a 
bűncselekmények elkövetőiként támaszkodhatnak, hanem több-kevesebb sikerrel a 
meglévő helyi hálózatokat használták fel. A stabil szövetségi formákat csaknem minden 
esetben az olykor erőszakos formát öltő verseny váltja fel (1.4. szakasz és 1.5. 
szakasz). 

 Az Európában elkövetett súlyos bűncselekmények ezért nemhogy szervezettek, inkább 
szervezetlenek, ami megmagyarázza, hogy miért nem tudnak a szakértők 
megállapodásra jutni a szervezett bűnözés pontos fogalmáról (1.1. szakasz) vagy az 
ilyen tevékenység hagyományos ábrázolásának – amely képtelen kimutatni, hogy e 
bűncselekmények súlyosságuk ellenére mennyire változékonyak és ideiglenesek – 
hozzáadott értékéről.  

 A legfontosabb következtetés e tekintetben az, hogy az az elgondolás, amely szerint az 
Európai Unióban a szervezett bűnözés súlyos formáinak egészéért a transznacionális 
etnikai szolidaritáson alapuló, erőteljes szervezetek vezette stabil szervezett bűnözés a 
felelős, nem állja ki a helyi rendőri szervek által gyűjtött adatok vagy az egyes eseteket 
alátámasztó igazságügyi bizonyítékok, sem a kriminológusok – akik kutatásaik alapján 
arra a következetésre jutottak, hogy téves a bűncselekmények stratégiai és geopolitikai 
szempontú megközelítése – által folytatott vizsgálatok pontos elemzésével végzett 
próbát. E vizsgálatok és elemzési modellek megkérdőjelezik az újságírói koholmányok 
és a szervezett bűnözés súlyos formái stratégiai szempontú megközelítésének hatásait. 
Ez utóbbi alig hihető hierarchiát és koordinációt feltételez a bűncselekmények 
végrehajtásában, valamint valószínűtlen folytonosságot állít fel a külső és belső 
biztonság elleni fenyegetések között. E folytonosság ugyanis a bűnözés összetett és 
gördülékeny jelenségének túlzott leegyszerűsítéséhez vezet ahelyett, hogy 
megmagyarázná azok változékonyságát és hálózati dimenzióját. 

 A súlyos nemzetközi – pontosabban transznacionális – bűncselekményekkel 
kapcsolatos legpontosabb és legmegbízhatóbb megközelítések részletes ismertetésével 
e tanulmány rámutat arra, hogy a bűncselekmények nem állandó mintákat követnek. 

 E cselekmények többsége szoros összefüggésben áll a helyi lehetőségekkel. E helyi 
lehetőségek csak elvétve állandóak; azokat gyakran a jogszabályi változások (például a 
pénzügyi dereguláció) hozzák létre, amelyek kiskapukat nyitnak az illegális piacok és 
termékek számára. Ritka, hogy e lehetőségeket az új maffia külföldi beágyazódása 
teremti meg azáltal, hogy sok éven keresztül kiépíti az együttműködés útjait és 
módszereit. 

 A bűncselekmények esetében a jogos és a jogszerűtlen közötti határok fellazulása, és 
különösen a bűnözői világ vagy „alvilág” és a törvényes keretek között működő üzleti 
világ közötti átjárhatóság – az e területen kifejtett erőfeszítések ellenére – gátat szab 
annak, hogy az illegális ügyleteket még a tényállási elemek elkövetését megelőzően 
előrejelezzék. Az illegális kereskedelemmel kapcsolatos komolyabb elemzések 
rámutatnak arra, hogy e bűncselekmények legfontosabb előmozdítói valójában a helyi 
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társaságok, amelyek összejátszása és hallgatólagos megállapodása teljesen jogszerű 
keretek között zajlik. 

 Az ilyen bűncselekmények elleni küzdelmet ezért legalább három szinten kell 
összehangolni: 

 az első szint az általános jogszabályok szintje, amely a jogszerű pénzmozgások 
befolyásolásával utat nyit az illegális pénzmozgások jogilag nyitva álló csatornákon való 
észrevétlen végighaladása előtt (például a bankrendszerrel kapcsolatos reformok vagy 
egyes területek adóparadicsommá változtatása); 

 a második szint a rendőri tevékenységek szintje; itt különösen a súlyos és szervezett 
bűnözés elleni küzdelemre szakosodott hatóságokra, így az Europolra vagy nemzeti 
összekötő tisztviselőire kell gondolni; 

 a harmadik szint a városok mindennapi életét irányító rendőri és közigazgatási 
hatóságok szintje (2. szakasz), valamint a hírszerzésen alapuló rendőrségi tevékenység 
helyett egy teljesen átfogó rendészeti tevékenység kialakítása.  

 Ezek a szintek összefonódnak egymással, és biztosítani kell közöttük az 
információáramlást. A súlyos bűncselekményekkel szembeni küzdelem második szinten 
(az Europol és összekötő tisztviselői) való korlátozása amellett, hogy figyelmen kívül 
hagyja a pénzmozgások megfelelőbb szabályozásának (például az adóparadicsomok) 
szükségességét és a helyi rendőrségi erők bűncselekményekkel szembeni napi 
küzdelmét, a következő ellentmondáshoz vezet: a szakosodott rendőri egységek 
kénytelenek olyan lényegtelen jelenségekre fordítani erőforrásaikat, amelyek értékelése 
gyakran elfogult, ugyanakkor őket teszik felelőssé az eredmények elmaradásáért. E 
szervektől olyan jelentéstervezetek készítését várják, amelyek tovább erősítik a 
sztereotípiákat annak ellenére, hogy e rendőrségi tisztviselők jelentős hányada igen 
szkeptikus ezen iratok hasznával, illetve az általuk elérhető eredményekkel szemben. 
Ezen egységeknek több időre van szükségük ahhoz, hogy a gyakorlatban felhasználható 
olyan leírást adjanak a működésükről, amely tükrözi feladatuk összetettségét, és nem 
csupán rendkívül leegyszerűsített összefoglalók gyűjteménye. Ezért – javaslatainknak 
megfelelően – „Jelenlegi formájában az OCTA nem felel meg a kívánt politikai ciklus 
követelményeinek, amely mélyrehatóbb, megbízható háttéranyagot biztosító elemzést 
kíván.”1  

 A tanulmány céljából készített interjúk és a nemzetközi rendőrségi tevékenységekre – 
különösen az információcserére – irányuló tudományos munka alapján úgy tűnik, hogy 
a helyi rendőrségi erők valószínűleg sokkal jobb munkát végeznek, mint azt általában 
gondolják. Számos kisstílű bűnözőt tartóztatnak le és komoly zavart keltenek az illegális 
kereskedelmi tevékenységekben. Ha nem sikerül megtalálniuk a hálózat vezetőjét vagy 
a „bűnvezért”, az azért van, mert nem is létezik ilyen. E rendőrségi tisztviselők számára 
ezért olykor bosszúságot okoz az általános – különösen európai szintű – jelentések 
kézhezvétele, amelyek nemhogy segítenék őket napi küzdelmükben, hanem egyszerű 
„összefoglalók” bemutatásával szemet hunynak a helyi szinten kialakuló helyzetek 
összetettsége felett. Így e jelentések – például az Europol OCTA, jelenleg SOCTA 
jelentései – nem tesznek különbséget a bűnözői módszerek helyi változatai között – 
pedig ez hasznos kimeneti információt nyújtana –, és évről évre a „bűncselekményi 
gócpontokat” felvázoló ugyanazon ábrázolásokat ismételgetik (az 5. szakasz 

                                                 
1  Az Európai Unió Tanácsának „A Harmónia projekt eredményei – Általános európai bűnügyi hírszerzési modell – 

A meglévő eszközök összefogása és Európa központi szerepének megerősítése” című, 2010. október 25-i 
14851/10. sz. dokumentuma, 71. o. 
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mellékletei). A rendőrségi tisztviselők bizalmatlanságának komoly hatásai lehetnek 
különösen a tekintetben, hogy egyre növekvő kétkedéssel teljesítik az Europol 
tájékoztatás iránti kérelmeit. 
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AJÁNLÁSOK 
 
 E következtetések ismeretében úgy tűnik, hogy az OCTA-jelentések közzétételével az 

Europol súlyos problémával néz szembe álláspontjának kialakítása terén. 
 
 Az Europol – azáltal, hogy az elismerés érdekében megpróbál megfelelni a politika és a 

média elvárásainak, miközben tisztában van tevékenységeinek korlátaival – helyi 
szinten elveszíti hitelességét, ahogy az jelenleg Nagy-Britanniában a SOCA esetében is 
történik. Mindkét esetben a hírszerzésen alapuló rendőrségi modell megfelelősége 
kérdőjeleződik meg. E modell csak akkor lehet működőképes, ha alkalmazásáról 
erőteljes visszajelzések érkeznek, amelyek viszont lehetővé teszik a pontos és valódi 
adatok kifinomult elemzését. Gyengülése esetén e modell elveszíti jelentőségét, 
különösen ha az alulról felfelé való építkezés logikáját a fentről lefelé való építkezés 
logikája váltja fel. 

 
 A tanulmány azt javasolja, hogy e nehézségek megoldása érdekében más 

tipológiákból és modellekből kell ihletet meríteni. Ezek egyike egy olyan átfogó 
rendőrségi fellépés alkalmazása, amely ötvözi egymással a súlyos bűncselekményekkel 
szemben három szinten folytatott küzdelmet. Az egyik legkiemelkedőbb alternatívát a 
Kanadai Királyi Lovasrendőrségnél szolgáló Sleipnir parancsnok alakította ki, amely 
alternatíva a súlyos bűncselekménytípusok közötti különbségekre helyezi a hangsúlyt, 
és kitart amellett, hogy fel kell venni a küzdelmet a fehérgalléros bűnözéssel és 
a környezetkárosító bűncselekményekkel szemben. E bűnözési modellek 
nehezen deríthetők fel a súlyos bűncselekményekre jelenleg alkalmazott 
mutatók útján, annak ellenére, hogy a társadalom egésze számára ezek 
okozzák a legnagyobb kiadást, és – kizárólag a rendőrség tevékenysége útján – e 
bűncselekményekkel szemben a legnehezebb fellépni. Központi jelentőségükre 
tekintettel ugyanakkor mindez elérhető a rendőrségi fellépéssel kapcsolatos olyan 
koordinált megközelítéssel, amely e bűncselekményeket felveszi a rendőrség feladatai 
közé, elérhető továbbá akkor, ha e megközelítést a helyi közpolitikákkal, valamint 
uniós ajánlásokkal és fellépésekkel ötvözik. 

 
 E téren az Európai Unió egyértelmű előnnyel rendelkezik, hiszen felépítésének 

köszönhetően a hatáskörrel rendelkező ügynökségek nem csupán egyetlen nemzeti 
politikai rendszerre támaszkodnak. Az Europol anélkül láthatná el e tevékenységet, 
hogy általában fokoznia kellene fellépését. 

 
 A modellek tekintetében több időt kellene biztosítani az Europol számára a jelentések 

– lehetőség szerint négy évente egy jelentés – elkészítésére. E jelentéseknek 
ugyanakkor rendkívül részleteseknek kell lenniük az általunk kimutatott összeollózások 
és elfogultság elkerülése érdekében. 

 
 Az éves jelentéseknek valamely különleges területre kell összpontosítaniuk annak 

érdekében, hogy valódi hozzáadott értéket jelentsenek. Elsőként a bűncselekmények 
mai napig elhanyagolt, súlyos formáival kell foglalkozni (környezetkárosító 
bűncselekmények, fehérgalléros bűnözés). A jelentések következetessége érdekében ki 
kell terjeszteni az összegyűjtött információk és szakértői vélemények hatókörét, ezzel 
elkerülve a feladatok rutinná válását és idővel az útvonaltól való függés 
kialakulását. 

 
 E jelentéseknek nem szabad kizárólag a szervezett bűnözésre vagy a kábítószer elleni 

küzdelemre szakosodott rendőri szervekre összpontosítaniuk. A résztvevők körét 
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ki kell terjeszteni a nagyobb városok rendőrhatóságaira és a főbb pénzügyi 
központokra. Helyi szinten a hitelességet ezért részletesen bemutatott példák útján kell 
megerősíteni. A portugáliai székhelyű Kábítószer-függőség Európai 
Megfigyelőközpontja (EMCDDA) is ezt a módszertant alkalmazza. A jelentéseknek – a 
szakosodott rendőrségi egységek munkájára jellemző, az ingerek irányába történő 
elhajlások elkerülése érdekében – a rendőrségi erőkén túl szakértők véleményét is 
magukban kell foglalniuk, származzanak azok akár orvosoktól, szociológusoktól vagy 
etnológusoktól. Kiemelkedő jelentőséggel bír emellett az, hogy a jelentések elkészítése 
céljából létrehozott vizsgálati testületekben politikai és gazdasági szakemberek is 
részt vegyenek annak érdekében, hogy általános áttekintést nyújtsanak azokról a 
nemzetközi pénzügyi mechanizmusokról, amelyek keretébe a szervezett bűnözés 
illeszkedik, valamint hogy megvitassák a bűnüldözésen túlmutató alternatív válaszokat. 

 
 Ez a Belső Biztonsági Állandó Bizottságban (COSI) megvitatott „Harmónia” projekt 

keretében irányozható elő azzal a feltétellel, hogy az általános koherencia és a 
mélyreható szakértelem fokozása érdekében e bizottságot nagy számú résztvevő előtt 
megnyitják. A Harmónia projekt jelenleg valóban túlzottan irányítási szemléletű, és a 
megegyező nézeteket valló, kis számú csoportok közötti kölcsönhatásokra 
korlátozódik2. 

 
 Az Európai Parlament társjogalkotó, és e területen megosztott költségvetési 

hatáskörrel rendelkezik. Ugyanakkor a Parlament sosem jelenik meg a Harmónia 
projekt szerinti konzultációs folyamatban. Miért van ez? A Parlament ezeken a 
területeken alternatív véleményt nyújthatna például azáltal, hogy hozzájárulásával 
fokozza az Europol jelentéseinek minőségét. E célból előirányozható a LIBE Bizottság 
által kijelölt képviselők részvétele. E képviselők feladata lenne a nézőpontok 
kiszélesítése és az általános jogszabályok szintjének, valamint hatásainak 
figyelembevétele, amire a szakügynökségek és szervek talán nem teljes mértékben 
képesek. Emellett fel kell kérni a COSI elnökét arra, hogy nyújtson tájékoztatást és 
fejtse ki véleményét a Parlament előtt a különböző ügynökségek közötti kapcsolatokról, 
illetve az ügynökségek által e területen elért eredményekről, továbbá a COSI-nak a 
Harmónia projekt nyomon követésében játszott különös szerepéről. 

 

                                                 
2  Ez a pont részben megegyezik a Madalina Busuioc és Deirdre Curtin által az Európai Parlament számára 

végzett kutatással (Busuioc és Curtin, 2011), valamint az Amandine Scherrer, Julien Jeandesboz és 
Emmanuel-Pierre Guittet által végzett kutatással (a belső biztonsági stratégiáról szóló jövőbeli feljegyzés), 
amely a mélyre ható interjúkon keresztül kritikusabb a „közös” – felülről lefelé építkező, bizonyos szereplőket 
kizáró és megelőző jellegű – módszertannal szemben. Ez a tanulmány továbbá kiegészíti a Valsamis Mitsilegas 
által végzett kutatást, amely részletezi „A Tanács szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló kerethatározatát 
és azt, hogy miként erősíthetők meg az e területre vonatkozó uniós jogszabályok” című, az Európai Parlament 
által megrendelt tanulmányt (PE453.195)).  



 




