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Családi kapcsolatokon alapuló szervezett bűnözés, galeri-bűnözés megelőzése 

 

1. Háttér 

Több európai országban megfigyelhető, hogy a szervezett bűnözés, illetve a csekélyebb súlyú 

bűncselekmények gyakran összefüggésbe hozhatóak elkülönült, családi struktúrára épülő, vagy klán-

szerű közösségekkel.  

Kifejezetten olyan elszigetelt, különálló közösségek tagjait szólították meg, akik a családjukon, vagy 

családszerű struktúrán keresztül bűncselekményekből tartják fenn magukat. Ilyen közösségek a maffia, 

szindikátusok, kartell-szerű szervezetek. Néhány esetben az ilyen csoportok tagjai azonos etnikai 

csoporthoz, vagy kultúrkörhöz tartoznak, esetleg azonos országból származnak. Közös bennük, hogy 

az erőszak mind a közösségen belül, mind a rivális csoportokkal szemben általános jelenség.  

Sok esetben azok az egyének, akik megpróbálnak kiszakadni ezekből a közösségekből, azt 

kockáztatják, hogy elvesztik minden kapcsolatukat a közösségben élő családtagjaikkal és az addigi 

környezetükkel. Az ilyen közösségekben nevelkedő fiatalok számára a kockázat nem kevesebb, mint 

hogy felnőve a bűnözői életformát tekintik majd a normálisnak. 

 

2. Okok 

Tipikusan az ilyen csoportokra jellemző a kirekesztő szemlélet (közénk tartozol, csoport tag vagy- 

kívülálló vagy), amellyel gyakorlatilag a többségi társadalomból is kirekesztik magukat. Ez a 

hozzáállás kockázatot jelent mind az egyénnek, mint a rendvédelmi szerveknek.  

Másik jellemzőjük a jogszabályok által lefektetett normák és a közösség által elfogadott normák 

összeférhetetlensége. Az ilyen közösségek tagjai folyamatos belső konfliktusban vannak, mert vagy a 

közösség normák szerint élnek, vagy a jogszabályok szerint.   

A rendvédelmi szerveknek és a bűnmegelőzési szakembereknek nagyon nehéz elérniük ezeket a 

közösségeket.  

A megelőzési kísérletek kudarca sokszor az is, hogy ezen csoportok számára nem tudnak vonzó és 

egyszerű pénzkereseti alternatívát ajánlani.  

 

3. Megelőzési célok 

A klasszikus bűnmegelőzési és kezelési stratégiák sokszor kudarcot vallanak ezeknél a csoportoknál. 

Adja magát a kérdés, hogy akkor mi az ami működik?  

A problémával leginkább érintett szövetségi államok Németországban –Berlin, Bréma, Alsó-

Szászország és Észak-Rajna-Vesztfália- arra az elhatározásra jutottak, hogy alkalmazzák a zéró 

tolerancia elvét és az adminisztratív megközelítést a családi kapcsolatokon alapuló szervezett 

bűnözéssel szemben. 

Az adminisztratív/közigazgatási megközelítés ebben az esetben azt jelenti, hogy a bűncselekményhez 

szükséges előkészületeket próbálják meg kiszűrni és megakadályozni a közigazgatási infrastruktúra 

segítségével.  



(az adminisztrációs megközelítésről magyarázó videót az eucpn készített, itt elérhető: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7TXZHAML5w&feature=emb_title – a videó beállításainál 

elérhető a magyar felirat)  

Ez a megközelítési szoros együttműködést kíván a rendőrség, az igazságügyi, adó és vámügyi, és 

egyéb közigazgatási szervektől.  

Elképzelhető, hogy szükség van exit (kiugrási)-programokra is, azok számára, akik szeretnének végleg 

felhagyni a szélsőséges csoportokban való részvétellel. Az ilyen programok fordulópontot jelenthetnek 

egyesek életében és Németország kíváncsi lenne a tagállamok ilyen programokkal kapcsolatos 

tapasztalataira.  

Természetesen azok a programok is relevánsak itt, amelyek a fiatalkorúakat célozzák, hogy még 

időben a jó utat tudják választani. Ide tartoznak a sport és kulturális tevékenységekre fókuszáló 

programok, amelyek alternatív életutak reményét kínálják a fiataloknak.  

Fontos lehet a nők megkülönböztetett szerepének felismerése az ilyen megelőzési stratégiák 

megalkotásakor, hiszen a családi kapcsolatokon alapuló szervezett bűnözői körökben ők általában 

halmozottan hátrányos (áldozati) helyzetben vannak.  A másik oldalon pedig ők azok, akik felnevelik 

a gyermekeket és megalapozzák azok értékrendjét. Németország kíváncsi rá, hogy van-e olyan 

tagállam, ahol kifejezetten az ilyen közösségekben élő nők számára, vagy az ő elérésüket célzó 

program indult, és annak mik a tapasztalatai.  

ECPA2020 

A legtöbb országban jelen vannak olyan elszigetelt közösségek, amelyek konfliktusban állnak a 

hatóságokkal és a jogrenddel. Ezeket a csoportokat általában a családi-struktúra, valamint az állami 

szervek és a jogrend semmibe vevése jellemzi. Ilyen csoportok a ’ndrangheta maffia Olaszországban, 

vagy az Orosz-Eurázsiai Szervezett Bűnözői Körhöz (REOK) tartozó csoportok Németországban. Ide 

tartoznak a marganizált és társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű egyénekből álló 

csoportok is.  

Az ilyen szubkultúrából érkező csoportok tevékenységére hatékonyan csak széleskörű elnyomó és 

még erősebb megelőzési intézkedésekkel lehet reagálni. A legjobb gyakorlatok konferencián minden 

fent említett téma és módszer terítékre kerül majd. Németország azt is szeretné megvizsgálni, hogy 

más jellegű bűncselekmények (radikalizmus, terrorizmus) megelőzését célzó intézkedések 

alkalmazhatóak-e a családi kapcsolatokon alapuló szervezett bűnözés megelőzésére.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7TXZHAML5w&feature=emb_title

