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Közbiztonság?
Szervezett jelleg •  Terror 0 Maffia
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Az elmúlt hónapok budapesti „bandaháborúja” alaposan felbor
zolta lakosság hangulatát. Növelte a bűnözéssel kapcsolatos félel
met és tovább csökkentette a bűnüldöző és igazságszolgáltató szer
veinek a lakosság körében -  enélkül sem fül kedvező -  népszerűsé
gét, presztízsét. Mintha pánikhangulat lett volna úrrá az embere
ken. A tömegkommunikáció pédig mintha gerjesztette volna ezt a 
hangúiátok

A bűnügyi szakember számára a szituáció érthető, sőt -  a nemzetközi tapasztalatokat 
ismerve - kissé ismerős is. Az viszont már kevésbé érthető és tolerálható, hogy a média, 
nem ritkán politikusok, sőt vezető beosztású szakemberek részéről -  a jelenség megítélé
sével kapcsolatban fogalmi zűrzavar, félreértés, olykor nagymértékű tájékozatlanság ta
pasztalható. Maffiák háborúja, a bűnözők terrorizmusa, a közrend csődje..., ehhez hason
lókat hall az állampolgár. Talán érdemes e fogalmak körül „rendet rakni”. E célt szolgál
ja  ez a rövid tanulmány.

Bűnügyi helyzet
Hazánkban a bűnözés a ’80-as évek elején enyhe mértékben, az évtized közepétől erő

teljesen, majd az évtized végén robbanásszerűen növekedett.1 Leegyszerűsítve ez a bűnö
zés alakulásának mennyiségi mutatója.

A kriminalitás minőségi változása már lényegesen bonyolultabb probléma. Mellőzve 
a részleteket, a következőkre szeretnék utalni: már a ’70-es évek végén jelentkezett ha
zánkban a nemzetközi bűnözés a vám- és deviza-bűncselekmények, valamint a műkincsek 
sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények formájában.

Megjelenik a szervezett jellegű  bűnözés, ismérveinek pontos meghatározásával a 
szakirodalom a mai napig adós. A szakemberek egy része elfogadja azt a felfogást, hogy 
e bűnözési forma többé-kevésbé megfelel a szervezett bűnözés kritériumának (csoportos 
bűnözés, egzisztenciát teremt, konspiratív elkövetés jellemzi, tervszerű, a csoporton be
lül munkamegosztás van stb.)2. Kivéve azt a jellemzőt, hogy hiányzik a gazdasági életbe 
történő behatolás (az ezt megelőző „pénzmosás”), a legális vállalkozásokban történő tisz
tára mosott pénz befektetésének minőségi ismérve. A kriminalitás ezen formája a zsebtol
vajlások, a betöréses lopások, a vám- és deviza-bűncselekmények elkövetésével kapcso
latban jelentkezett.



FÓRUM

Növekedett a visszaesők aránya, amely a konok bűnözői csoportok bővített újraterme
lődésére utal. E kör adja a szervezett jellegű és a későbbi szervezett bűnözés elkövetői kö
rének stabil utánpótlását.

Szintén növekszik a fiatalkori bűnözés, ami szintén a veszélyes bűnözői körök után
pótlását szolgálja.

Általában veszélyesebbé válnak a bűncselekmények, az elkövetések módjai, különö
sen az erőszakos bűncselekményeknél figyelhető meg, hogy a durvaság és az agresszivi
tás fokozódik.

A ’80-as években ezek a folyamatok tovább erősödnek, továbbá megjelenik két új mi
nőségi elem: a szemezett bűnözés, pontosabban ennek hazánkban kialakult formája, vala
mint a nemzetközi szemezett bűnözés drasztikus növekedése.

A szervezett bűnözés hazai kialakulását alapvetően az könnyítette meg, hogy a ’80-as 
évek közepén kibontakozik az előprivatizáció gazdasági folyamata, ami lehetővé tette a 
szervezett jellegű bűnözésben felhalmozott és „tisztára mosott” pénz behatolását a gazda
sági életbe. Az évtized fordulóján megfigyelhetünk a hazai szervezettbűnöző-csoportok 
mellett tipikusan etnikai alapon szerveződött csoportokat.3

A hazai és a nemzetközi szervezett bűnözés alapvető működési területei elsőül a va
gyon elleni bűncselekmények (zsebtolvajlások, betöréses lopások, a műkincsek sérelmé
re elkövetett betöréses vagy egyéb lopások, valamint az autólopások). Ezt követik az erő
szakos bűncselekmények: védelmi zsarolások (általában nagy értékre, gyakran pénzinté
zetek sérelmére elkövetett), rablások, a leszámolásos „bérgyilkosságok” és a vám-és de
viza-bűncselekmények, valamint egyes további új típusú gazdasági bűncselekmények, 
végül a prostitúció köré szerveződő déliktumok.

A szervezett bűnözés kialakulásával és történetével foglalkozó hazai és nemzetközi 
szakirodalom a maffiabűnözés tipikus modelljének az olasz maffiát tekinti.4

Mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalom a maffia kialakulásában sajátos okok
nak tekinti a következőket: az államhatalom gyengesége; az erőszak (szubkultúrájának) 
tradicionális létezése a dél-olasz társadalomban, elsősorban Szicíliában; a korrupció 
szintén tradicionális létezése e területeken.

A maffia hosszú történeti fejlődésében már régóta éppen az erőszakkal történő fenye
getés, a megfélemlítés, a megvesztegetés eszközeivel manipulálta a politikai hatalmat, de 
a modem társadalmi viszonyokat tekintve, az 1912. évi első szabad választásokon a vá
lasztók egy részének megfélemlítése, az államhatalom, valamint a politika egyes képvi
selőinek korrumpálása nyilvánvalóvá tette: a maffia behatolt a politikai szférába. Megíté
lésem szerint ez az úgynevezett maffiabűnözés legfontosabb minőségi ismérve.

A szervezett bűnözés értelemzésével kapcsolatban tehát három bűnözési formát kell 
jól elhatárolnunk:

a) Szemezett jellegű bűnözés. Olyan csoportos, konspiratív bűnözési forma, amely 
rendelkezik a szervezett bűnözés -  hazai -  fogalmi ismérveinek mindegyikével vagy több
ségével. (Ezek közül a legfontosabbak a következők: társulásos bűnözés nagyfokú kons
pirációval, a csoporton belül kialakul egyfajta munkamegosztás, jelentős anyagi hasznot, 
bevételt eredményez, amely alkalmas az önálló egzisztencia megteremtésére.) Hiányzik
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két olyan lényeges ismérv, amely a klasszikus értelemben felfogott szervezett bűnözés sa
játos vonása, nevezetesen a bűnös pénz „tisztára mosása” és ennek befektetése a legális 
gazdasági szférába.

b) Szervezett bűnözés. Az előzőekből következik, hogy a szervezett bűnözés lényegé
ben a szervezett jellegű bűnözésnek a legális gazdasági szférába behatoló formája.

c) A maffiabűnözés további minőségi ismérvvel rendelkezik, vagyis a gazdasági szfé
rán túl behatol az állami és a politikai rendszerbe. Állami tisztviselőket, alkalmazottakat, 
politikusokat vesztegetnek meg a szervezettbűnöző-csoportok azért, hogy érdekeiket e te
rületen is érvényesíthessék. E bűnözési forma akkor válik különösen veszélyessé, ha be
hatol a bűnüldözési és igazságszolgáltatási területre, aláássa az állampolgároknak az e 
rendszerbe vetett bizalmát, és ezáltal anarchikus társadalmi állapotot eredményez.

Terrorizmus, terrorista jelleg
A terrorizmus jelenségét, kialakulását a vonatkozó nemzetközi szakirodalom a bibli

ai időkig vezeti vissza. Modem formájáról azonban a ’60-as ’70-es évektől kezdve beszél
hetünk. Ezekben az évtizedekben az ismét felbukkanó szélsőjobboldali és a kialakuló 
szélsőbaloldali, részben az ezek hatására újból aktivizálódó nemzeti-nemzetiségi (ETA, 
IRA) terroristacsoportok tevékenysége jelentős nemzetközi visszhangot és felháborodást 
(a tevékenységük által érintett országok lakosságából félelmet) váltott ki. Ezen új hullá
mot tetőzte az úgynevezett palesztin-arab terrorizmus színrelépése. A terrorizmus a ’70- 
es években világjelenséggé vált.

A terrorizmus fogalmának meghatározása nem könnyű feladat, mert ahány tudomá
nyos szerző, szinte annyiféle a meghatározás.

E „dzsungelben” azért felfedezhetünk két olyan felfogást, amelyik nem sokban külön
bözik egymástól. Az első megközelítést Schneider professzor könyvében olvashatjuk5. E 
felfogást sok német, angol, amerikai szerző fogadja el6.

Figyelemre méltó, hogy ez a felfogás a terrorizmust alapvetően politikai bűnözési for
maként értelmezi. Gondolatmenete három momentumot emel ki. Ezek:az ilyen bűncse
lekmények politikai indítékokból fakadnak és politikai célokat kívánnak elérni; a cél el
érése érdekében az ilyen csoportok személy vagy dolog ellen irányuló fenyegetést vagy 
tényleges erőszak alkalmazását használják fel; e tevékenység vagy „általában” egy poli
tikai berendezkedési forma, vagy egy hatalmon lévő pol itikai berendezkedés, kormány el
len irányul.

A terroristák tevékenysége tehát ténylegesen egy célcsoport ellen irányul, amelyet 
olyan magatartásra akarnak kényszeríteni, amely a terroristák érdekében áll. A témával 
foglalkozó szerzők arra is utalnak, hogy a terroristaakció mindig olyan esemény, amely 
minimum három partnert érint: a tényleges elkövetőket, az áldozatokat és a tulajdonkép
peni célcsoportot, amelyet pszichikai nyomás alatt akarnak tartani. A terrorcselekmény 
általában a célcsoport közvetítésével a politikai hatalomnak, a kormánynak szól, hogy rá
bírja a rra -  mind a világ, mind saját országának közvéleménye előtt - ,  ami a terroristák ér
dekében áll. A jelenség lényeges mozzanata a nagy nyilvánosságnak a médián keresztül
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történő manipulációja. A modem terrorizmus tehát a világméretű kommunikációs eszkö
zök nélkül elképzelhetetlen.7

A nyilvánosság manipulációja más célokat is szolgál. így közvetett módon elnyeri a 
közvélemény szimpátiáját, további úgynevezett rejtett szimpatizánsok toborzását, akik 
akár konkrét módon, akár csupán (verbális) vagy titkolt rokonszenvükkel támogatják a 
terroristák tevékenységét.

A terrorizmus fogalmának értelmezésével kapcsolatos másik felfogás az ilyen cselek
ményeket nem csupán politikai jellegű (motivációjú) tettekként fogja fel, és a hangsúlyt 
sem erre a mozzanatra helyezi. A megközelítés a terrorista-bűncselekmények rémületet, 
félelmet keltő hatását, továbbá azt emeli ki, hogy az ilyen típusú bűncselekmények ártat
lan személyt (személyeket), csoportokat vagy nagyobb értékű -  illetve szimbolikus jelen
tőségű -  vagyontárgyakat sértenek, veszélyeztetnek.

A bűncselekmények motivációi, valamint más sajátos vonások alapján e felfogás a ter
rorizmus következő formáit különbözteti meg: a bűnözés valamely típusához (elsősorban 
a szervezett bűnözéshez) kapcsolódó terrorizmus; az elmebetegek terroristacselekmé
nyei; a politikai terrorizmus; és az úgynevezett ideológiai (forradalmi, ellenforradalmi?) 
jellegű terrorizmus.*

E két felfogás közötti különbség tulajdonképpen a következő problémákra vezethető 
vissza: a politika fogalmának eltérő értelemezése; és az elkövetési módszerek jelentősé
gének különböző interpretációja. A két alapvető megközelítésen kívül további felfogá
sokkal is találkozhatunk a nemzetközi szakirodalomban.9 Ezek között vannak olyanok, 
amelyek további lényeges szempontokra hívják fel a figyelmet. Például amelyik megkü
lönböztet állami és nem állami terrorizmust. Az állami terrorizmus olyan totalitárius, dik
tatórikus, antidemokratikus politikai rezsimeket jellemez, melyek igazságtalan és tör
vénytelen hatalmuk fenntartása érdekében az alapvető demokratikus jogokat sem tartják 
tiszteletben. Szélsőséges formái megvalósítják a háborús és emberiség elleni legsúlyo
sabb bűncselekményeket is, ideértve a népirtás rémtettét. A felfogás az egyéb terrorista 
megnyilvánulásokat a nem állami terrorizmus típusába sorolja.

Az előző kategóriákat részben átfedő fogalmakkal operál az az osztályozás, mely meg
különbözteti a regresszív és a változtatást célzó terrorizmust. A regresszív modell vala
mely kiváltságos berendezkedés, pozíció, például az autokratista vagy terrorista állam 
fennállása érdekében, vagy valamilyen kiváltságos jogi különbség bármi áron történő to
vábbi fenntartását célzó terrorcselekményeket jelenti. A másik típus egy ténylegesen igaz
ságtalan vagy annak vélt helyzeten kíván változtatni.

Vannak olyan szerzők (felfogások), akik (amelyek) -  személyes véleményem szerint 
-  a terrorizmus nem lényegi sajátosságait emelik ki e bűnözési forma meghatározó ismér
veiként. így például, William O’Brienn, a Georgetown Egyetem közgazdász professzora 
a hagyományos katonai hadviselés ismérveiből kiindulva arra utal, hogy a terrorizmus a 
tradicionális hadviselés formáit alárendelt stratégiai eszközként alkalmazza. Véleménye 
szerint a terrorizmus megkülönböztető ismérve, hogy fegyveres erőt alkalmaz olyan cél
pontok ellen, amelyek ellen -  a hadviselés jogi normái szerint -  szigorúan tilos a fegyve
res erők bevetése10.
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A terrorizmus a kriminalitás olyan sajátos formája, mely a bűncselekmények motívu
mai és céljai, az elkövetői kör szervezettségi sajátosságai, valamint a végrehajtott bűncse
lekmények elkövetési specifikumai alapján lényegesen különbözik a bűnözés egyéb for
máitól.

Tágabban értelmezve a terrorizmus sajátos politikai motívumokkal és célokkal ren
delkezik, melyeket célszerűen két csoportra oszthatunk: represszió hatalomfenntartó (ál
lami terrorista) és kiváltságfenntartó-megerősítő (ún. konzervatív terrorizmus), valamint 
a tényleges, fennálló helyzetet megváltoztatni akaró célokra, motívumokra.

Ezen utóbbiak csoportosíthatóak: szűkebb értelemben felfogott politikai, ideológiai; 
nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi (ezen belül vallási) okokra, célokra.

A kriminalitás formáját elkövetői szempontból két sajátos vonás jellemzi: az elköve
tői csoport -  ritkábban egyedüli elkövető és a mögötte meghúzódó k ö r-jó l szervezett, hi- 
erarchizált struktúrával rendelkező, alaposan konspirált elkövetői formáció; tagjai fana
tikusak, mindenre elszántak, bármikor hajlandóak, ha kell, az életüket is feláldozni az ún. 
ügy érdekében. (Több nyugat-európai pszichológiai jellegű vizsgálat kiemeli, hogy egyes 
terrorista nők gyakran sokkal agresszívabbak, mint a férfiak.)

A bűnözés ezen formájának további fontos vonása az ilyen bűncselekmények elköve
tésének az a sajátossága, hogy a kriminális tett megvalósítása ártatlan ember (vagy embe
rek, azok csoportjai) életét, testi épségét- illetőleg a bűncselekmények elkövetésének ha
gyományos logikája alapján - ,  teljesen közömbös vagyontárgyakat sértenek vagy ve
szélyeztetnek.

Az előzőekben említett feltételek (ismérvek) egységes rendszert képeznek.
Terrorista jellegű bűncselekmények. E fogalom körébe a bűnözés azon formáit sorol

juk, melyeknél hiányzik az előzőekben leírt ismérvrendszer valamelyike. így például bár 
a többi jellemző megtalálható, hiányzik a politikai célzat, motívum. Ezen esetek általában 
a szervezett vagy szervezett jellegű bűnözés körében fordulnak elő. Az ilyen bűncselek
ményeknél ugyanis az elkövetés motívuma legtöbbször haszonszerzés. Gondoljunk az 
emberrablások, a védelmi zsarolások, más zsarolások példáira. De ide soroljuk a szerve- 
zettbűnöző-csoportok közötti konfliktusok megoldását célzó „bérgyilkosságokat” és 
egyéb leszámolási formákat. Az ilyen deliktumokat a vonatkozó szakirodalom az ún. 
„bandaháború” jelensége törvényszerű következményeinek tekinti.

Az elmebeteg (kérdés, hogy büntetőjogi értelemben ők minek minősülnek) olyan cse
lekményei, amelyeknél az ilyen elkövetők állításai és vallomásai alapján ugyan vélelmez
hető valamilyen politikai célzat, motívum -  ha ezek egyáltalán jogilag értékelhetőek -  de 
ténylegesen elmekórtani problémáról van szó. Az ilyen cselekmények egyébként rendel
keznek a tipikus terrorista-bűncselekmények további sajátosságaival.

A hagyományos terminológia szerinti olyan ún. köztörvényes bűncselekményeket so
roljuk még e kategóriába, amelyeknél a legkülönbözőbb motívumokat és célokat figyel
hetjük meg (anyagi haszonszerzés, bosszú, harag stb.), mint a tettek kiváltó okait, és „csu
pán” az elkövetés módjában jelenik meg a terrorista jelleg, nevezetesen: ártatlan ember 
vagy emberek életének, testi épségének, egészségének veszélyeztetése vagy vagyontár
gyak rongálása. Ha például valakit a munkahelyéről elbocsátanak és bosszúból a vállalat
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épületét felrobbantja vagy valamely vagyontárgyát megrongálja, továbbá ilyen típusúak 
a vérbosszú bizonyos esetei.

Sajátos problémakör a háborús és polgárháborús konfliktusok során elkövetett hábo
rús és emberiség elleni bűntettek, amelyek -  jelen fogalmi rendszer szerint -  terrorista-, 
de minimum terrorista jellegű bűncselekményeknek minősülnek. A jelenségnek azonban 
még vázlatos áttekintésére sem vállalkozhat e rövid tanulmány.

A szervezett bűnözés és a terrorizmus előzőekben kifejtett különböző formái között 
számos kapcsolat, összefüggés jöhet létre. T  ekintsük át a legfontosabbakat: az inkább csak 
e két bűnözési forma történeti fejlődésének érdekes mozzanataként értékelhető, hogy 
egyes bűnözői csoportok mindkét kriminalitási típus kritériumainak „megfeleltek”, mert 
például a hegyek öregje által irányított Mizerin szekta egyben terrorista és szervezett bű
nözői csoportként is minősíthető.

Terroristacsoportok gyakran követnek el oly módon köztörvényes bűncselekménye
ket, hogy azokat bármely szervezett bűnözői szindikátus „megirigyelné”. Az ilyen bűn- 
cselekményeknek- igen gyakran bankrablásoknak-az a funkciója, hogy a csoport „pénz
ügyi kiadásait fedezzék”. Közismert: a francia OAS több jelentős bankrablást követett el 
többek között azért is, hogy a De Gaulle elnök elleni merénylet bérgyilkosának „tisztelet
díját” ki tudja fizetni.

Már az előző példából is kiderült, hogy a két bűnözési forma képviselői gyakran fel
vették a kapcsolatot több ok miatt: különböző információkat cseréltek; a szervezettbűnö- 
ző-csoportok szerezték be -  természetesen nem ingyen -  a terrorista csoportok számára a 
fegyvereket, vagy adtak profi bérgyilkosokat egyes merényletekhez; egyszerűen ún. po
litikai szimpátia miatt. Az is közismert, hogy a maffia mindig is rokonszenvezett az olasz- 
országi szélsőjobboldali terrorizmussal.

A szervezett, illetve a szervezett jellegű bűnözőcsoportok gyakran követnek el olyan 
bűncselekményeket, amelyek elsősorban a terroristákra jellemzőek. Ezeknek igen eltérő 
okai, vannak. így a szervezett bűnözés -  nevéből adódóan is -  alaposan megszervezett, 
hierarchizált, szigorú szabályok szerint működik. A szabályok, utasítások stb., a nélkü
lözhetetlen működési feltételek be nem tartása e bűnözési típust létében fenyegeti, ezért 
az ilyen hibát elkövetőket, főként pedig az árulókat szigorúan szankcionálják, büntetik, 
ami nemcsak a „vétkes”, hanem annak családtagjai likvidálását, vagyontárgyai megsem
misítését is jelenti. Ezt a jelenséget nevezzük belső leszámolásnak.

A szervezett bűnözéssel foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalom egybevágó vé
leménye szerint a kriminalitás ezen formájának, pontosabban kialakulásának és létének 
egyik alapvető magyarázata abban rejlik, hogy minden társadalomban léteznek olyan 
szükségletek, melyeket legálisan vagy legalábbis erkölcsileg tolerálható módon a tagjai 
nem tudnak kielégíteni. Az pedig régóta ismert pszichológiai törvényszerűség, hogy ami 
tiltott, aziránt az emberek igen erősen érdeklődnek. A keresztény-zsidó, európai-ameri
kai kultúrrégióban ennek gyökere az ismert bibliai példában -  Éva és a tiltott alma -  már 
megjelent. Az illegális kielégítési formának természetesen különböző fokozatai vannak, 
attól függően, hogy milyen normát sért a magatartás: büntetőjogit, más jogágak tilalmát 
vagy egyszerűen csak erkölcsi szabályokat.



FÓRUM

A szervezett bűnözés ezt az anomáliát, problémát(?), amióta létezik, kihasználja. így 
kedvelt „működési terepe” a prostitúció, újabban a homoszexuális prostitúció, a szeren
csejátékok, az ún. pomóipar, a kábítószer-élvezet, vagy ha szigorúan korlátozzák vagy 
tiltják az alkoholfogyasztást, az alkoholcsempészet. Az ilyen típusú „üzleti tevékenység” 
óriási extraprofitot eredményez. Régóta felismert törvényszerűség -  mind a gazdasági 
élet, mind a kriminalitás területén - ,  hogy a nagy haszon reménye nagy konkurenciahar
cot eredményez, melyet a „kemény” bűnözőcsoportok a maguk eszközeivel vívnak.

A modem amerikai szervezett bűnözés története bizonyítja a legmeggyőzőbben a pi
acért folytatott harc kegyetlen jellegét. Az alkoholtilalmi törvény életbelépését követően 
létrejövő vagy felerősödő gengsztercsoportok összeütközései egészen 1931 -ig véres ban
daháborúkat produkáltak. A gyakorló bűnüldözők dilemmáját kicsit mindig megértve, én 
sem tudom eldönteni, az akkori amerikai állampolgárok szempontjából a bandaháborúk 
és kísérőjelenségeik, vagy az azt lezáró megegyezés és piacfelosztás volt-e károsabb.

A bandaháború szinte szokásos eszköze, jellemzője abérgyilkosság, ártatlan emberek 
megölése, tömegmészárlások, robbantások, amelyek fogalmi rendszerünk szerint terro
rista- vagy terrorista jellegű bűncselekmények. Az ilyenek során elkövetett brutális delik- 
tumok az ún. külső leszámolás jelenségéhez tartoznak.

A magyarországi szervezett bűnözés kialakulása, fejlődése teljesen eltér az amerikai 
modelltől, különösen az egyedülálló olasz maffia történetétől.

Amint azt már korábban említettük, nálunk a tipikus szervezett bűnözés a ’80-as évek 
elején, közepén jelentkezett, azaz közel sem rendelkezik olyan múlttal, mint az említett 
külföldi példák. Ez a megállapítás azonban három szempontból kiegészítésre szorul.

A nemzetközi szervezett bűnözés -  tehát a külföldi központtal rendelkező és működé
sét több ország területére kiterjesztő csoportok kriminalitása-, ha elszórtan is, de hazánk
ban már a ’70-es években megjelent.

Ezt a folyamatot is befolyásolta az, hogy a ’70-es évek elejétől egyre nyitottabbá váló 
magyar társadalomban a növekvő idegenforgalomnak a bűnözésre gyakorolt hatása mind 
fontosabbá vált."

A bűnözés egészében -  valamennyi formájában -  nőtt a külföldi bűnelkövetők száma, 
de fokozódott részvételük a szervezett jellegű bűnözésben is.

A ’80-as évek közepén megjelenik nálunk is a klasszikus értelemben felfogott szerve
zett bűnözés, a ’90-es évekre kialakulnak az etnikai alapon szerveződő ilyen csoportok és 
nagyon bonyolult kapcsolatok, összefonódások, de ugyanakkor ellentétek is létrejöttek a 
különböző szervezetek között.

A délszláv polgárháborús események miatt a volt (nagy) Jugoszlávián keresztüli ká
bítószer-csempészed útvonalak egy jelentős része „áthelyeződött” Magyarországra.

A minden korábbinál nagyobb mértékben növekvő bűnözés, valamint más ellentmon
dások miatt lényegesen csökkent -  e területen is -  a rendőrség felderítő tevékenységének 
hatékonysága. Napjainkban egyértelmű a rendőrség válsága. Részben emiatt, továbbá 
azért, mert az ezen bűnözési formával kapcsolatos legfontosabb információk -  természe
tesen érthető okok miatt -  titkosak, nagyon nehéz elhatárolnunk a Magyarországon is je
lentkező ún. bandaháborúk külső és belső leszámolási formáit, számolnunk kell azzal is -
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és erre a nyilvánosságra hozott információk közül több utal hogy egyes esetekben nem 
biztos, hogy egyáltalán bandaháborúról van szó, előfordulhatnak egyéni okok (személyes 
bosszú, irigység stb.). Az ilyenfajta indítékok között szerepelhet az egyes csoportok 
(azokhoz tartozó vagy nem tartozó személyek) egymás sérelmére elkövetett bűncselek
ményei, az ezek miatti bosszú. (Ennek klasszikus iskolapéldája: az egyik tolvaj ellopja a 
másik tolvajtól a lopott dolgot.) A magyar bűnügyek történetében nem ismeretlen jelen
ség: egy külföldi bűnözői csoport arra „szakosodik”, hogy a más külföldi bűnöző csopor
tok bűncselekményeiből származó értékeket bűncselekmények útján szerezze meg. Né
hány tanulság: mielőtt bárki -  legyen az szakember, újságíró, politikus -  egy problémáról 
nyilatkozik, alaposan tájékozódjon az adott jelenségről. Tisztázza, hogy az általa használt 
fogalmakon mit ért, és ez mennyiben felel meg a jelenséggel kapcsolatos szakmai, gya
korlati és elméleti fogalmaknak. Ez a minimális feltétele a felelős nyilatkozatnak. Azért 
minimális, mert mindezek ellenére különböző ismeretek birtokában is juthat bárki téves 
következtetésekre, amit a tévedés jogának nevezhetünk, de ez nem egyenlő a felelőtlen 
megtévesztéssel.

Tauber István

Jegyzetek
1. Lásd: Tauber István: Rendszervál

tás és bűnözés (Félreértések -  hamis míto
szok -  csalóka számok). Belügyi Szemle, 
1995/1., 12-22. o.

2. Dános Valér: Szervezett bűnözés. 
In: Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bű
nözés-kontroli. Szerkesztette: Gönczöl 
Katalin-Korinek László-Lévai Miklós. 
Corvina Kiadó Budapest, 1996, 211-225. 
oldal

3. i. m. 220. o.
4. Pl.: a magyar nyelven megjelent két 

legismertebb mű: G. Fava: Szicíliai maf
fia. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1985., 
Gellért G.: A láthatatlan hatalom. Kossuth 
Könyvkiadó Budapest, 1978.

5. H. J. Schneider: Kriminologie. 
Walter de Gruyter, Berlin-New York 
1987, 873. o.

6. Hasonló álláspontot vall például: G. 
Wardlaw: Political Terrorism. Cambridge 
-London 1984, W. Kerstetter: Terrorism. 
Encyclopedia 4.1983

7. Schneider: i. m. 873. o.
8. i. m. 876. o.
9. G. Wardlaw: i. m. 431. o.
10. W. Kerstetter: i. m. 312. o.
11. Lásd erről: Dános Valér-Dénes 

Sándor: Idegenforgalom és bűnözés. 
Jegyzet Rendőrtiszti Főiskola. Budapest 
1983.


