ERDEI GÁBOR: A RENDİRSÉG ÉS A HATÁRİRSÉG
HATÁSA A BŐNÖZÉS-FÖLDRAJZRA
A bőnözés jelensége, földrajzi megoszlása minden országban más, ebbıl következın
Magyarországon is az eltérések jelentısek. A földrajzi környezetben, ezen belül a
településekre vetítve fontos a bőnözés eloszlásának megismerése kutatása, feltárása.
tudományos kutatók elsısorban a statisztikai elemzésekbıl kimutatott eredményekbıl
tudja a végsı konklúziókat megadni, vagyis azt, hogy mi az összefüggés a földrajzi
környezet és a bőnözés között. A vizsgálatok egészen a legkisebb településektıl,
úgynevezett mikrokörnyezettıl kiindulva a legnagyobb lakott egységig, azaz a városokig
terjedhet, többirányú szempontok alapján. Jelentıséggel bírhatnak azon összefüggések is,
mely nem önmagában csak a bőnözést, han Ezen földrajzi környezetben az életszínvonal is
magasabb, az emberek fogyasztási cikkekre, akár tartósra, akár a mindennaposra jóval
többet költenek.
Magyarországon az összes településekhez viszonyítva csak 3-4%-a, a kiemelkedı
statisztikai adatot mutató 140 település bőnözése, mivel ezen lakókörzetekben követik el a
bőncselekmények 75%-át, és a többi településre az elızı értékhez képest csak 25% esik. A
lakosságot is figyelembe vesszük, bizonyos ellentéteket megfigyelhetünk, mivel az elıbb
említett 140 településen a lakosság 47%-a lakik, és a maradék 3000 teleülésen 53%-a,
mégis az elızı adatú , vagyis a 47%-ú helyen követik el a több bőncselekményt. Roppant
egyszerő a megállapítás akkor, amikor azt mondjuk, hogy a bőnözés ott alakul ki, ahol erre
megfelelı táptalaja van, és a fent levezetett körülmények is ezt igazolják.(saját megjegyzés:
„Ahol nincs mit lopni ott nem is lopnak!!!”)
A városi aktív keresı háztartásokban élık körében a nagy politikai, gazdaságitársadalmi változások elıtt duplájára emelkedett a létminimum alatt élık aránya. Ez a
folyamat a bőnözést növeli. A szegregáció az aktív városlakókat érinti, akkor erısítheti a
bőnözés reprodukcióját. Az elszegényedési folyamatok vizsgálatakor, csak az utóbbi
idıben mutatkozik némileg bizakodásra utaló ok. Egyenlıre azonban még mindig
nagyszámú, a szegénységi küszöb alatt élı gyermekek aránya. A gyermekek szegénysége a
bőnözést termelı társadalmi faktorok között kiemelkedı jelentıségő. A bőnözést
reprodukáló társadalmi és földrajzi tényezık a gyermekkori szegénység együtt jár a fiatalok
iskolai hiányosságaival. Az általános iskolai végzettség hiánya önmagában olyan tényezı,
amely a társadalom perifériája felé sodor, és mint ilyen, összefüggésbe hozható a
bőnelkövetı válással.
A legnagyobb és a legkisebb településeken belül is vannak olyan részek, melyben az
ott lakónak viszonylagos biztonság érzete van. Azonban vannak ilyen egységeken belül
más helyek, amelyek pont az ellenkezıjét vagyis a bőnözést mutatja. Ezen ellentétek hatnak
a környezetükre negatív értelemben is, mely a bőnözésben nyilvánul meg. Nagyon fontos
kérdés a hazai etnikai probléma is. A területtípusonkénti elhelyezkedése, ennek feltárása,
elemzése feltérképezése elválaszthatatlan a földrajzi környezet és a bőnözés
kapcsolatrendszerében. A személyiség azoknak a belsı tényezıknek az összessége,
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amelyek az egyén, és mind a társadalmi mind pedig a földrajzi környezet kölcsönhatásával
fejlıdnek, és amelyen keresztül az indívidumot érı külvilági hatások érvényesülnek.
Hazánk legnagyobb kisebbsége a roma lakosság kb. 500.000 lélekszámmal. A
demográfiai változások ıket negatív értelemben érték, a korábbi rendszerhez képest
életszínvonaluk mélyebbre süllyedt. A lélekszámukhoz képest a roma bőnözık jelentıs
számmal bírnak, de ez a szociális kérdésköre mellett, a lakosság többi részéhez való
felzárkoztatás hiányában rejlik. Az iskolázatlan, vagy szakképzettség nélküli emberek nem
vagy alig tudnak munkahelyen elhelyezkedni. A személyes tapasztalatom alapján a legtöbb
esetben nem is akarnak dolgozni, állításuk szerint a lehetséges nagyon alacsony
jövedelemszerzés miatt, ebbıl következik, hogy a pénzszerzés eszköze a bőnözıi szemlélet,
azaz bőncselekmény útján megszerezni az általuk szükségesnek ítélt pénzösszeget.
Napjaink egyik nagy kihívása, hogy a korrupció átlépte az országhatárokat,
világjelenséggé vált. Szorosan összefonódott a nemzetközi kábítószer, fegyver és mőkincs
kereskedelemmel, a nemzetközi prostitúcióval, valamint az embercsempészettel. A
szervezett bőnözés kezében legalább olyan hatékony fegyverré vált a korrupció, mint az
emberélet kioltására alkalmas valóságos fegyver, a szervezett alvilág ugyanis vagy öl, vagy
korrumpál, és ez az utóbbi megoldás többnyire hatásosabb, célravezetıbb, és nem utolsó
sorban anyagilag sokkal hasznosabb. A multinacionális korrupció hatásai alól hazánk sem
képes kivonni magát, annál is kevésbé, mivel az importált jelenség befogadására
meglehetısen nagy a hazai kézség.
Ennek megelızésére eddig is hatékony erıfeszítések történtek, melyben nagy
szerepet vállalt mind a rendırség mind pedig a határırség. A szervezett bőnözés terjedését
csak a rendırség és a határırség összehangolt szoros együttmőködése kapcsán lehet
megakadályozni. Azon határátlépık megfelelı színtő ellenırzése mely az említett körbe
tartozik, majd ezen személyek elfogása elısegíti azt a felderítı munkát melyet a rendırség
e tekintetben végez. Csak a közösen, szervezett akciók vezethetnek eredményre. Itt
említeném meg a gyors hatékony információáramlást, mely meg követeli mind a két
szervezetnél az informatikai rendszerek gyors, és állandó fejlesztését, amely még nem jutott
el igazán a legmagasabb szintre elsısorban forráshiány miatt, azonban megítélésem szerint
az informatika kérdése kulcskérdés.
Az informatika rendszerelmélete a bőnözés elleni globális harcban kiemelkedı
szerephez jutott. A jelenlegi nyomozás szervezés lényege, egy múltbeli történés
rekonstrukciója, az abból származó információk összegyőjtése által. Az idı múlása a
számtani haladványok mértékében pontosítja mind a tárgyi, mind a személyi jellegő
adathordozók információ tartalmát. Az információk egyidejő jelentkezése a mennyiségi
növekedés mellett elısegíti a minıségi változásokat, mert az asszociáció és az intuíció útján
növeli a kriminalisztikai gondolkodásnál döntı jelentıségő összekapcsolási képességet.
Nagyon fontos az is, hogy amikor a bőnözés feltérképezése megtörtént, a akkor fel
kell térképezni azt is, hogy a megfelelı védekezés, elhárítás, megelızés a rendelkezésre áll
azokban a szervezetekben melyek ezekre a feladatokra hivatottak. Csak akkor érhetjük el a
kívánt hatást, ha az adott helyen adott létszám a rendelkezésre áll. Jelenleg azt kell hogy
mondjam kitekintve a nemzetközi adatok, és tények világába, ha például el akarnánk érni a
németországi rendırsőrőséget a lakosságra levetítve, akkor 13 ezer fıvel kellene a
rendırség létszámát amely a közrendvédelmi és bőnügyi feladatokat ellátó állományra
vonatkozik, megemelni. Az eltérı földrajzi környezethez tartozó bőnözés ellen, eltérı
stratégia szükséges, azonban a jelenleg adott létszámmal nem, vagy csak nagy nehézségek
árán oldható meg. Különös figyelmet kíván a legalsó szinten akár tiszti, vagy tiszthelyettesi
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végrehajtói állomány leterheltsége, amely összefüggésben van a hatékonysági mutatóval is.
Átcsoportosítással sem lehet az elıbb említett okok miatt elérni a célt, hiszen ahonnan
elvonják az állomány egy részét, ott a már említett okok miatt hiány keletkezik, mely a
megmaradt állományra jóval nagyobb terhet ró.
Ahhoz, hogy a hosszú-és középtávú közbiztonsági koncepció célkitőzései
megvalósulhassanak nemcsak a rendırség, hanem a határırségnek is fontos szerepe van.
Ezek a célkitőzések a következık: A bőnözés mennyiségi növekedésében és struktúrájában
jelentkezı negatív tendenciák megállítása, illetve lényeges lassítása, a nemzetközi és
szervezett bőnözés elleni küzdelem társadalmi szintő megszervezése és perspektívában
határozott visszaszorítása, európai színvonalú közbiztonsági és határırizeti rendszer
kialakítása, az ehhez szükséges jogi feltételek megteremtésével a rendırség és a határırség
apparátusának jelentıs továbbfejlesztésével.
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