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hagyott ajtón bemegy a tolvaj és egy besurranás alkalmával az ott lakók más helyiségekben
tartózkodása esetén is, már az el szobában felpakolva, észrevétlenül magukhoz vett
értékekkel anélkül képesek távozni, hogy bárki is látná, vagy feltartóztatná ket.
A biztonsági tényez t rendszert alkotó és egymásra épül elemek sora alkotja.
Szükségszer en feltételezi a kit zött cél a pénzügyi eszközök rendelkezésre állását.
Likviditási gondokkal legfeljebb szegmens orientált t zoltási eredményességet vagyunk
csupán felmutatni, de totális megoldást lokális helyett semmiképp.
Korlátok között a rend rség a b nüldözés és a megel zés területén állandó
prioritási döntések elé szorul. A fontossági sorrendet az elszaporodottság és az er szakos
jelleg határozza meg, kártékonyan rombolva a lakossági biztonságérzetet. Az
eredményesség, a b nözéssel szembeni hatékony fellépés kell, hogy feltételezze azt a
mozgásteret a rend rség irányába, amely követni képes a társadalmi struktúrát.
Nyugat-Európában jelent s eredmények figyelhet k meg a b nmegel zési
stratégiához igazított cselekvési programokkal a közbiztonság javítása terén. A hazai
rendszert az Európai Unió tagállamaira vonatkozó követelményeknek az ENSZ, valamint az
Európa Tanács ajánlásainak megfelel en úgy kell átalakítani, hogy az integrálódjon a
magyar társadalom védelmi mechanizmusaiba. A koncepciókészítéseknek lehet séget ad a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, amely kötelez feladatai közé
sorolja a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodást. A Rend rségr l szóló 1994. évi
XXXIV. törvény III. fejezete a települési önkormányzatok és a rend rség kapcsolatát
határozza meg. Felhívja a figyelmet az önkormányzati és rend ri vezet k közbiztonsággal
kapcsolatos közös feladataira. A társadalmi b nmegel zés nemzeti stratégiájáról szóló
115/2003. (X.28.) OGY határozat, pedig kimondja, hogy az önkormányzatok joga, egyben
kötelessége a helyi közösségek életmin ségének javítása érdekében a helyi b nmegel zési
stratégia kialakítása és realizálása.
Mi a biztonság? Legáltalánosabban a biztonság egy háborítatlan, mindenféle
támadó jelleg behatástól mentes állapot.138 A közbiztonság a biztonságnak az egyik szelete
csupán, amelyen a bels rendet, a közrend, valamint az élet- és vagyonbiztonság
megvalósulását értjük.139 A közbiztonság tehát egy állapot, amelyben az állam polgárainak
nem kell veszélyekre számítaniuk, de ha azok mégis bekövetkeznének hathatós, azonnali,
gyors segítségre számíthatnak. Ez az ideális állapot, össztársadalmi méretekben nem
kivitelezhet . Mert nincs tökéletes biztonság, nincs garantált védelmi állapot, viszont célul
t zhet ki egy optimálisan elérhet biztonsági szint. A közbiztonság, vagyonbiztonság
hasonló, mint az egészség, hogy tudjuk mit jelent annak a hiányát érezni kell.
A közbiztonság ugyanakkor rendszer is, a b nözés visszaszorításában, ahol az
állam és az egyén egyaránt felel sséggel tartozik, preventív össztársadalmi szükséglet
kielégítéseként. A b ncselekmények megel zéséhez egymásra épül , összehangolt
biztonsági intézkedések szükségesek. A lakosság szubjektív biztonságérzete elemz értékel munkát feltételez. A rend rség szlogenéb l levezethet en „szolgáltat”, mely
szolgáltatás állampolgári oldalról küls leg fürkész tekintettel éles szemmel megítélt. A
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rend rség által szervezett lakossági fórumok, fogadóórák els dleges értékmér i lehetnek a
szubjektivitás mérésének. A b ncselekmények számszer növekedése bebizonyította, hogy
csupán büntet jogi eszközökkel a probléma nem kezelhet .
Beccaria nyomán „A b ncselekményeket jobb megel zni, mint büntetni.”140 A
b nmegel zés mint (kriminálprevenció) fogalmilag a jöv ben elkövetend
b ncselekmények elleni fellépést, azaz olyan hatások kifejtését jelenti, amelyek korlátozzák
a b nelkövetési okokat és gátolják a b nözés feltételeit. A b ncselekmények elleni harcban
felhasznált intézkedések összehangolt egysége, amely összhatásában redukálja az elkövetést
lehet vé tev okokat, feltételeket, elkövetési alkalmakat.
A b nelkövetési okok csökkentésére irányuló általános prevenció az els dleges. A
b nözést kiváltó, vagy az elkövetést segít okokat kell tudni csökkenteni, szerencsés, ha a
jogi szabályozás mentes az ellentmondásoktól, nem táptalaja a kijátszásnak, a joghézagok
adta visszaéléseknek, egységes a normakövetés minden jogalkalmazó számára. A
b nelkövetési lehet ségek csökkentésénél megel zési feladat, a b nalkalmak számának
redukálása, az egyes b ncselekmények minimalizálása. Az egyénr l a speciális prevenció
szól. A b nmegel zés ezen szintje a veszélyeztetett célcsoportokkal foglalkozik, azon
személyekkel, akik objektív helyzetük, személyes tulajdonságaik révén fokozottan
válhatnak áldozattá Esetükben a megel zés feladata a biztonsági tényez k növelése, az
egyén biztonságra nevelése.
− Id s személyek esetén mérlegelend , hogy más korban, más társadalmi
berendezkedéshez igazodva szocializálódtak, amikor mást jelentett a vallás, a
becsület, a bizalom. A háború okozta megpróbáltatások más lelki egyensúlyt
hagyhattak hátra.
− Az id s személyek hiszékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, könnyebben
becsaphatók, megtéveszthet k.
− A bizalom egy részüknél furcsa relációt mutat, míg idegenek esetében alaptalanul
táplálják, nagyobb mennyiség készpénzt, ékszereket tartanak otthonaikban, mert a
pénzintézetekben nem bíznak.
Az egyéni megel zés, mint „speciális prevenció” azt az elemz és értékel munkát
feltételezi, amely során meg kell vizsgálni, hogy a sértetti kör megtesz-e mindent annak
érdekében, hogy elkerüljék az áldozattá válást. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az
egyén tev legességét állami beavatkozás nem képes hiánypótolni. Az állam „bels
biztonságpolitikája” széleskör igyekezete ellenére sem tudja teljesíteni polgárai biztonság
iránt támasztott elvárásait. A bels biztonság fogalma a hatóságokba vetett bizalomból
vezethet le. A rend rség a biztonsági feladatok sokaságából egy specifikus szelet
elfogyasztására hivatott. Itt jelenik meg a közbiztonság megteremtése, a konkretizált
veszélyelhárítás, a jogilag védett érdekek védelme.
A közbiztonság, vagyonbiztonság garantálására, fenntartására a rend rség önállóan
saját erejéb l és eszközrendszeréb l egyetlen államban sem lehet képes, azonban jelent sen
hozzájárulhat a békés együttélés megteremtéséhez, az igazságszolgáltatással hatékony
együttm ködéssel.
Alapszükséglet a b nözéssel szembeni védelem, amelyet a rend rség állampolgári
együttm ködéssel képes optimalizálni, felhasználva tényleges jogi lehet ségeit.
A
biztonság optimalizálásakor értékelni szükséges a lakosság szubjektív biztonsági
140

Cesare Beccaria: A b nökr l és a büntetésekr l. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest, 1998

79

80

Boi László

szükségletét is. Odafigyelve, hogy irreális különbség ne alakulhasson ki a rend rség
teljesít képessége és a lakosság elvárásai viszonylatában. Természetesen megemlítend a
speciális prevenció másik oldala is, amely azok visszatartására, reszocializációjára
koncentrál, akik adottságaik vagy környezetük részben determinatív hatására válnak
b nelkövet kké.
A b nmegel zés módszerei sokrét ek, átszövik a megel zés mindhárom
dimenzióját. Els sorban a b nalkalmak korlátozása, a megfelel védekezés alkalmazása, a
tájékoztatás és propaganda, valamint a hatékony büntet politika emelend ki.
− A b ncselekmények elkövetését lehet vé tev alkalmak csökkentése egy átfogó
módszertan. Feltételezi a preventív jelenlétet frekventálva és odafigyelve a
b nügyileg veszélyeztetett helyekre. A rendszeres, konzekvensen kivitelezett
ellen rzés, képes meggátolni, hogy a szabálytalanságokat b ncselekmények
kövessék. Az ellen rzöttség tudata jogkövet magatartás irányába mutat.
− Fontos az egyénre szabott, megfelel védekezési mód kiválasztása. Mára
intézményi rendszerbe n tte ki magát a személy- és vagyonvédelem. Különbség
tehet és egyben választási lehet séget biztosít, de akár kombinálhatóságot is a
mechanikai, fizikális, elektronikai és a személyvédelem. Nem lehet ugyanakkor
figyelmen kívül hagyni az elmondottakat megel zve a helyes magatartási
szabályokat sem, amely a kell és az egyént l elvárható körültekint viselkedésben
és el vigyázatosságban ölt testet, nem elfeledve, hogy az még pénzbe sem kerül.
− B nmegel zési propaganda a harmadik módszerelem. Értelmezésében aktív
tudatformáló munkával kell er síteni a társadalom tagjainak önvédelmi reflexeit.
Ismertetni szükséges a védekezés hatékony, jogszer módjait és technikáit,
valamint az ezt szolgáló lehet ségeket és eszközöket. Meg kell gy zni a
lakosságot, hogy a b nmegel zés össztársadalmi érdek, amiben mindenkinek
megvan a maga feladata és felel ssége.
− A hatékony b nüldözési és igazságszolgáltatási tevékenység foglalja magában,
hogy a b ncselekmények és elkövet ik minél szélesebb kör és gyors felderítését
következetes elítélés kövesse. Beccaria szavaival a megel zés legjobb módszere a
büntetések elmaradhatatlansága.141
3. Összegzés
A b nözés mennyiségi és min ségi oldalának visszaszorítása reális cél, ami azáltal
valósítandó meg, hogy a rend rség egyéb civil szervezetekkel, a települési
önkormányzatokkal csökkenti a b nalkalmak számát és együttm ködve egymással
hathatósan vesz részt a lakosság tudatformálásban. A sértetté válás kockázatának
csökkentése érdekében b víteni kell az állampolgárok ismereteit, az egyes elkövetési
módszerekr l, a megel zés lehet ségeir l. Ebben nagy segítséget nyújthatnak az
említetteken kívül a regionális lapok is, annak érdekében, hogy az egyes cselekvésre képes
emberekben az egészséges önvédelmi reflex kialakulhasson. Financiális lehet ségek
hiányában akár lakossági jár rözéssel is tehetünk valamit a biztonsági szint emelkedése
érdekében.
Regionális jelleg „Sértett-segít ” információs, tájékoztató és tanácsadó iroda is
kiemelt jelent ség . Az Áldozatvédelmi Iroda m ködtetése preventív célokat is mozgathat.
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A sértettek jogainak megismertetésével, vagyonvédelmi tanácsadással, adhat tájékoztatást, a
b ncselekmények sértettjeinek, a hatósági intézkedések esetén tanúsítandó helyes
magatartásról, az eljárások lefolyásáról. Az id skorú, és különösen az egyedül él
személyek felvilágosításába bevonhatók a rend rségen kívül, szociális munkások, a
polgár rség, Nyugdíjas Egyesületetek, Öregek napközije és más karitatív szervezetek. A
közintézményi tájékoztató táblák kitétele, figyelemfelhívó szórólapok szintén nagy
segítséget nyújthatnak, mint hasonlóképpen bevont vagyonvédelmi és biztonságtechnikai
vállalkozások is.
Mostanra általánossá válhatott az a felfogás, miszerint a b nözés elleni küzdelem a
b nüldöz szervek és a b ntet igazságszolgáltatás hathatós közbeiktatásával önmagában
nem rendelkezhet elégséges eszközrendszerrel ahhoz, hogy állampolgári „önvédelem”
nélkül felvegye a versenyt a növekv vagyon elleni támadásokkal. Érint leges lehet ségek
mellett kívántam bemutatni, hogy a lakossági tájékoztatás, az önkormányzati
biztonságpolitika, civil szervezetek, miként vállalhatnak szerepet a b ncselekmények
elhárítási lehet ségeiben.
Személyre szabottan lehet eldönteni, hogy milyen mértékben tudunk saját
biztonságunkra anyagi eszközöket fordítani, hogy hol határozható meg az elfogadható,
elégséges és a megfelel mérték. Betörés esetén a lehetséges kárigény megítélés megfelel
kalibráltságot követel meg, mely elvárás önmagában is biztonsági szintmér lehet.
Megállapítható, hogy az állampolgári önvédelmi mechanizmus folyamatos fejlesztésre
szorul. Reményem fejezem ki, hogy jelen témakifejtés, minimálisan elégséges lehet séget
adott, annak érdekében, hogy észrevegyük és tudatosuljon bennünk, saját biztonságunkért
cselekvésre vagyunk mi magunk is késztetve.
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