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1.Bevezetés

2013.  július  23-án  a  Belügyminisztérium  társadalmi  egyeztetésre  bocsátotta  a  Nemzeti 
Bűnmegelőzési  Tanács  által  előkészített  új  nemzeti  bűnmegelőzési  stratégiát.  A  nemzeti 
bűnmegelőzési  stratégia  megalkotásának  deklarált  célja,  hogy  felváltsa  a  2003-ban  elfogadott 
társadalmi  bűnmegelőzés  nemzeti  stratégiáját.  Mint  azt  a  nemzeti  bűnmegelőzési  stratégia  is 
megállapítja, a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája alapvetően betöltötte a funkcióját és 
megújításra szorul. Ennek oka, hogy a Kormány a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács létrehozásával a 
bűnmegelőzést szakpolitikai szinten a lehető legmagasabb szintre emelte. A nemzeti bűnmegelőzési 
stratégia  mindazonáltal  lényegesen  gyakorlatiasabb,  ezáltal  mind  a  politika,  mind  a 
bűnmegelőzésben tevékenykedők számára jobban elfogadható, átlátható és érthető, mint az amúgy 
tudományosan megalapozott,  azonban mind tartalmában,  mind nyelvezetében elvont,  elsősorban 
elméleti szakemberek és jogászok által értelmezhető társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája 
volt.  Tulajdonképpen  a  társadalmi  bűnmegelőzés  nemzeti  stratégiájának,  mint  szakpolitikai 
programnak a legnagyobb erénye (az aprólékos tudományos megalapozottság) volt a gyengesége is. 
Bár  e  kijelentés  ellentmondásnak  látszik,  de  két  okból  sem  az.   Részben  a  szakpolitikai 
programoknak feladata nem a tudományos szintű elemzés, hanem a világos helyzetértékelés és a 
cselekvési irányok kijelölése. Ebben a tekintetben a nemzeti bűnmegelőzési stratégia mindenképpen 
megelőzi  a  társadalmi  bűnmegelőzés  nemzeti  stratégiáját,  mivel  nagyon  világos  és  aprólékos 
cselekvési  programot  tartalmaz.  A  nemzeti  bűnmegelőzési  stratégia  erénye  ezáltal  az,  hogy 
szakpolitikai szempontból, - még ha a politika iránya változna is - vállalható, szemben az aprólékos, 
tudományos elődjével,  amelyben megjelennek politikai  értékek is.  Ezen értékek stratégiai  szintű 
megjelenítése  azt  a  veszélyt  hordozza,  hogy  maga  a  dokumentum  nem  lesz  adott  esetben 
felvállalható, még ha a célok azok is lennének. A pontos helyzetfelmérés, és a cselekvés irányainak 
meghatározása  lényegesen  időt  állóbb.  Másrészt  a  bűnmegelőzés  területén  nem  csak  jogászok 
tevékenykednek,  akik  egy  hosszú  tudományos  igényű  szövegben  könnyebben  eligazodnak.  Az 
ágazati stratégia feladata, hogy közvetítsen az adott alrendszer,– jelen esetben a bűnmegelőzés és a 
politika  alrendszere  között.  Fontos  tehát,  hogy  a  kommunikációs  partnerek,  a  bűnmegelőzési 
szakma valamennyi érintettje és a szakpolitikusok is megértésék és magukénak érezzék, és ha lehet, 
még  érdekesnek  is  találják  a  dokumentumot,  mivel  csak  az  ilyen  követelményeknek  megfelelő 
dokumentumban  foglaltakat  tudják  maradéktalanul  elfogadni,  megérteni,  és  végrehajtani.  A 
társadalmi  bűnmegelőzés  nemzeti  stratégiája  nem  ilyen  nyilatkozat  volt.  Az  elolvasásához  és 
megértéséhez  tudományos,  büntetőjogi,  szociológiai  ismeretekre,  másképpen  fogalmazva  a  jog 
„kommunikációs  készletének”  az  ismeretére  volt  szükség.  Ennek  hiányában  nehezen,  vagy 
egyáltalán  nem  volt  érthető.  A  bűnmegelőzés  szakembereinek  jó  része  azonban  nem  a  jog 
alrendszerében  kommunikál,  azaz  nem  jogász,  a  nemzeti  bűnmegelőzési  stratégia  alkotói 
igyekeztek világos, bárki számára érthető dokumentumot a szakma képviselői és a szakpolitikusok 
és a társadalom elé tenni. 

A  nemzeti  bűnmegelőzési  stratégia  megalkotása  alkalmat  ad  a  bűnmegelőzési  tevékenység 
meghatározására,  egyes  fogalmi  zavarok  tisztázására,  valamint  elhatárolására  a  közigazgatástól 
valamint a büntető igazságszolgáltatástól. E dogmatikai vagy inkább fogalmi rendteremtésre azért 
van  szükség,  mert  a  jogrendszer  nem tud  mit  kezdeni  a  megelőzés,  bűnmegelőzés,  felderítés, 
bűnfelderítés és nyomozás fogalmak egymáshoz való viszonyával. 

A bűnmegelőzési  tevékenység meghatározását,  az elhatárolásokat és a fogalmak szövegezését 
Niklas  Luhmann  rendszerelméletére  alapozva  végeztük,  vizsgálataink  és  megállapításaink  és 
javaslataink is ezen elméleten alapulnak. 

2.Módszertan
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Luhmann  rendszerelmélete  szerint  a  társadalom  nem  egyének  halmaza,  hanem  egy  zárt 
kommunikációs folyamat. Az elmélet alapján a társadalom egységét nem az egyén, a család, vagy 
valamely közösség adja, hanem a kommunikáció. A Luhmann féle rendszerelmélet önreferenciális 
szociális műveletekből áll,  amely maga a kommunikáció. Az „önreferenciális” kifejezés ebben a 
vonatkozásban  azt  jelenti,  hogy  a  rendszerek  csak  belső  műveleteikből  indulnak  ki,  de  ennek 
ellenére kognitívan nyitottak. A legfőbb különbségtétel egy társadalmi rendszeren belül mindig a 
rendszeren  belüliség  avagy  a  rendszeren  kívüliség.  A  jogrendszerben  például  az  első  alapvető 
megkülönböztetés mindig magára a rendszerre vonatkozik: a jog maga, és minden más, ami a jog 
rendszerén  kívül  áll.  A  társadalmi  rendszerek  alapvető  megkülönböztetéseit  (Leitdifferenz) 
Luhmann  kódoknak,  azaz  bináris  kódoknak  nevezi.  Ennek  megfelelően  a  jogrendszer  kódja  a 
jog/jogtalanság  fogalompáros.  A  legtöbb  rendszer  kódja  Luhmann  szerint  szimbolikusan 
általánosított kommunikációs médium (symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium)1. 

Luhmann  szerint  minden  magát  professzionális,  bináris  kódok  alapján  megkülönböztető 
alrendszer kidolgozza a saját specifikus nyelvezetét (kommunikációs készletét), amelyet az egyes 
jogágakban  dogmatikának  is  nevezünk.  E  kommunikációs  készlet  hordozza  magának  az 
alrendszernek a lényegét, ez különbözteti meg az alrendszert minden mástól. A zárt kommunikációs 
készlet ismerete nélkül nem lehet az adott alrendszerben létezni. Egy orvos nem a fehér köpenytől, 
egy bíró nem a talártól lesz szakmájának a művelője, hanem attól, hogy a sajátos fogalomkészlet 
mentén cselekszik és kommunikál. 

Luhmann  rendszerelméletét  a  jogszociológia  azért  tekinti  alapvető  jelentőségűnek,  mert  a 
társadalmat,  mint egészet képes meghatározni,  és ez a jog szempontjából fontos, hiszen a jog a 
társadalomra,  mint  egészre  tekint,  és  határoz  meg  magatartási  szabályokat.  Luhmann  elmélete 
kétségtelenül  megfelelő  lehetőséget  teremt  a  zárt  fogalmak  megalkotására,  mivel  könnyen 
elhelyezhető benne a meghatározni kívánt alrendszer, így kézenfekvő módszertani szempontból e 
rendszerelméletből kiindulni.

Fontos, hogy egy-egy, a valóságot saját bináris kódja alapján feldolgozó alrendszer a helyére 
kerüljön. Az egyes önálló alrendszerek nem attól különülnek el, hogy az alrendszeren kívül álló 
„minden más” felismeri vagy elfogadja létezésük tényét, hanem attól, hogy meghatározza önmagát. 
Ha az egyik egyébként elfogadott alrendszer, a másikat nem fogadja el, annak értékeit és bináris 
kódját nem tartja tiszteletben, az érték-konfliktust idézhet elő. 

Luhmann elmélete szerint a társadalomnak több önálló elkülönült alrendszere létezik, amelyek 
ugyan  „a  mi  és  rajtunk  kívül  minden  más”  alapállásból  tekintenek  a  társadalomra,  de  ettől 
függetlenül gyengébb vagy szorosabb kapcsolatban állnak egymással.  E kapcsolat  abból adódik, 
hogy az egyes alrendszerekben tevékenykedők más alrendszerekben is munkálkodnak, valamint az 
egymással rokon alrendszerek rendszerszinten kommunikálnak egymással. 

Az  elemzés  szempontjából  a  legjelentősebb  professzionális  alrendszerek  a  bűnmegelőzéssel 
rokon alrendszerek: a jog, az oktatás, a tudomány, az egészség és a politika. Jelen elemzés célja 
annak bizonyítása, hogy a bűnmegelőzés önálló professzionális társadalmi alrendszer. 

Az alrendszereknek tehát bináris kódjaik vannak.  Bináris kódnak nevezzük az adott alrendszer 
„értékének” két ellentétes pólusát, amelyen keresztül az adott alrendszer feldolgozza a valóságot, az 
információt,  azaz  ami  mentén  kommunikációs  tevékenységét  folytatja.  Egy-egy  professzionális 
alrendszeren belül folyó sajátos kommunikáció csak az adott alrendszerben tevékenykedő, vagy az 
adott  alrendszerben  is  tevékenykedő  számára  érthető.2  A  jog  bináris  kódja  a  jogos/jogtalan,  a 
tudományé  az  igaz/hamis,  a  politikáé  a  kormányon  (hatalmon)  lenni/ellenzékbe  vonulni,  az 
egészség bináris kódja az egészséges/nem egészséges.  Vegyük a jog és az egészség alrendszerét. 
Az e két alrendszerben tevékenykedők a felsőoktatás létezése miatt többen az oktatás és a tudomány 
alrendszerében  is  tevékenykednek.  Az  ilyen  multifokális  emberek  a  valóságot  egyszerre  több 
bináris kód alapján dolgozzák fel, és ezzel kapcsolatot teremtenek az alrendszerek között. Például 
egy  gyakorló  jogász,  aki  oktatói  és  tudományos  tevékenységet  is  végez,  egy-egy  jogesetet  a 
jogos/jogtalan, és az igaz/hamis bináris kód alapján is értelmezhet, feldolgozhat. Addig ez nem is 
okoz konfliktust, amíg az alrendszerek nem kerülnek egymással versengő szituációba. Amíg a két 
tevékenység mellérendelten kezeli és kiegészíti egymást, mint az a jog és a tudomány, az orvoslás 
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és a tudomány között  megfigyelhető,  addig a bináris  kódok nem okoznak egyéni  szinten érték-
válságot.  Ha  azonban  a  párhuzamos  alrendszerek  egyéni  szinten  döntési  szituációt  generálnak. 
Döntést mindig csak egy alrendszer bináris kódja alapján hozhatunk. Ha a döntést azonban nem a 
megfelelő bináris kód alapján hozzuk meg, akkor az a helyzet  áll elő, hogy az egyik alrendszer 
elnyomja a másikat, fölé kerekedik.  Az alrendszerek vagy érték alapúak vagy érdek alapúak. Érdek 
alapú alrendszer pl. a gazdaság és a politika.

Az alrendszerek közötti konfliktus általában az érdek/érték találkozás alkalmával merül fel, ilyen 
ma az egészségügy, a tudomány és a gazdaság alrendszerének kapcsolata. Ebben az esetben ugyanis 
a kutató orvos egyszerre mindhárom alrendszerrel kapcsolatban áll. Az orvosi kutatások rendkívül 
költségesek, ezért ezeket szinte kizárólag a magángazdaság finanszírozza, amely a rentábilis/nem 
rentábilis bináris kódja alapján kommunikál. Ezen érdek alapú kommunikáció ütközik meg adott 
egyéni szinten a kutató orvos döntései során az egészséges/nem egészséges valamint az igaz/hamis 
bináris  kódjaival.  A  három  rendszer  együttműködése  persze  eredményes,  de  a  rendszerszintű 
konfliktust  az  eredmény  mérése  jelenti.  Az  orvos  számára  az  eredmény  a  gyógyult  beteg,  a 
tudományé  az  új  eredmény,  míg  a  gazdáságé  a  profit,  és  ezek  ez  „eredmények”  nem mindig 
egyszerre, sőt gyakran egymás rovására jelentkeznek.

A jog és a tudomány kapcsolata tulajdonképpen érdekmentes, ezért konfliktus sincs közöttük. A 
gyakorló jogászt döntéseiben egyetemi  oktatói tevékenysége nem fogja oly módon befolyásolni, 
hogy ne tudná saját bináris kódja (jogos/jogtalan) mentén meghozni a döntést. 

A jog és a bűnmegelőzés  kapcsolata  – amely elemzése jelen írás fő témája  – sajátos.  E két 
alrendszer között  konfliktus jelentkezik.  A jog alrendszere meg akarja követelni  azoktól,  akik a 
bűnmegelőzésben  is  tevékenykednek,  hogy  döntéseiket  a  jogos/jogtalan  bináris  kódja  mentén 
hozzák meg. Ezzel a jog – mint az majd látható lesz – tagadja az önálló bűnmegelőzés létét.  E 
tagadás vagy el  nem fogadás a jog alrendszerének speciális  kommunikációjában a jogszabályok 
szövegében jól tetten érhető.

A politika alrendszere a többi alrendszerhez képest speciális. A politika alrendszere valamennyi 
más  alrendszerrel  rendszerszintű  és szükségképpeni  kommunikációs  kapcsolatban  van.  Mint  azt 
Pokol Béla megállapítja a politikai alrendszer a többi neutrális, érték alapú alrendszerrel szemben 
hatalmi jellegű, azaz alapértéke a hatalom, a hatalomgyakorlás. A politikai alrendszer szereplői a 
hatalmon lenni/ellenzékbe vonulni bináris kód alapján dolgozzák fel a valóságot. A hatalomhoz az 
út, - legyen szó a hatalomgyakorlás demokratikus vagy diktatórikus módjáról - a többi alrendszer 
legalább  hallgatólagos  beleegyezése  által  vezet.  A  politikának  tehát  kommunikálnia  kell  az 
alrendszerekkel.  Az egyes alrendszerek a politikával történő kommunikáció során megjelenítik az 
érdekeiket, míg a politika – azáltal, hogy kommunikációt folytat az egyes alrendszerekkel, képes 
szavazatokat nyerni vagy veszíteni. . A politikai alrendszer és a többi alrendszer más-más bináris 
kódok mentén kommunikál. Ezért szükség van egy úgynevezett hermeneutikai szűrőre, más néven 
egy sajátos pufferre, ami az érdekvezérelt  politikai alrendszer és az érték-központú alrendszerek 
között  megalapozza  a  kommunikációt,  értelmezi  az  alrendszerek  kommunikációját  a  politika 
számára és viszont. 

E hermeneutikai szűrők, sajátos pufferek a szakpolitikák, amelyek megteremtik az alrendszerek 
és a politika közötti kapcsolatot. Egy-egy ágazati szakpolitika létéből levonható az a következtetés, 
hogy az adott alrendszer létezik vagy sem. Maga a szakpolitika bizonyíthatja az adott alrendszer 
önállóságát vagy éppen ennek hiányát. A jog és a politika kapcsolatát a jogpolitika, az orvoslás, az 
egészségügy  kapcsolatát  a  politikával  az  egészségpolitika  biztosítja,  míg  az  oktatás  esetében 
oktatáspolitikáról beszélhetünk. 

3.Az önálló bűnmegelőzési szakpolitika

Egy önálló szakpolitika meglétét általában két tényező együttes fennállása jelenti:
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Létezik-e a közigazgatás csúcsán az adott tevékenységgel foglalkozó elkülönült szervezet vagy 
szervezeti egység?

Létezik-e az adott tevékenységgel kapcsolatos kormányzati  szintű stratégia és/vagy cselekvési 
program?

Az  önálló  szakpolitika  létrejötte  nem  öncélú,  ha  az  adott  társadalomban  a  demokrácia 
„játékszabályai” érvényesülnek, ugyanis alapfelvetés, hogy nem az adott kormányzat dönti el, hogy 
mivel  kíván  foglalkozni,  hanem a  társadalom oldaláról  felmerülő  szükségletek.  A  kormánynak 
tudomásul  kell  vennie  a  társadalom  igényeit,  és  azt,  hogy  a  társadalom  igénye  létrehozta  a 
meghatározott  alrendszert.  A politikának  ezt  fel  kell  ismernie,  és  érdeke  is,  hogy megkezdje  a 
kommunikációt az alrendszerrel, mivel az alrendszert a társadalom igénye hozta létre. A politika 
alrendszere számára a jó kommunikáció, azaz a megfelelő szakpolitikák a választások alkalmával 
szavazatokban manifesztálódnak. 

A közigazgatás csúcsán – jellemzően valamelyik minisztériumban – létrejött szervezeti egység, 
amely  az  adott  ágazat  (esetünkben  a  bűnmegelőzés)  lehetőleg  legnagyobb  tudású  szakembereit 
foglalkoztatja, kommunikál a politikával, és igyekszik a politikai döntési szinten megjeleníteni az 
alrendszer  érdekeit,  és  viszont.  A  politikai  érveket  és  értékeket  e  szakemberek  fordítják  le  a 
tevékenységet  napi szinten végzők részére. E szakembereknek a szakmájuk csúcsán kell  állniuk 
felvértezve  a  legmagasabb  szintű  jogi  és  szakmai  ismeretekkel,  azaz  az  alrendszerük 
kommunikációjának ismeretével, mivel profi szinten el kell tudniuk sajátítani egy másik „nyelvet”, 
és  tudniuk  kell  gondolkodni  egy  tőlük  idegen  bináris  kód  a  politika  bináris  kódja  és 
kommunikációja mentén is. 

3.1 A bűnmegelőzési szakpolitika intézményei

A bűnmegelőzés  alrendszerének  a  politika  alrendszerével  való  kommunikáció  kialakításához 
országos szervezetre volt szüksége, ezért kialakításának első lépéseként a Kormány már 1995-ben 
„érdekegyeztető,  döntés-előkészítő  és  javaslattevő”  szervként  létrehozta  az  Országos 
Bűnmegelőzési Tanácsot (OBmT), hogy állásfoglalásaival és javaslataival segítse a Kormánynak a 
bűnözés visszaszorítására irányuló törekvéseit.3 Az OBmT-nek jelentős szerepe volt az országos 
bűnmegelőzési program létrejöttében. 

1998-ban létrejött az Országos Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítvány (OKBK), azért 
hogy – az országos bűnmegelőzési program megvalósításával összefüggésben – a rendelkezésére 
álló pénzeszközökből pályázati formában támogassa az önkormányzatok, a civil szervezetek és az 
állampolgárok  bűnmegelőzési  tevékenységét.  1999.  július  7-én  a  Kormány  meghatározta  az 
áldozatvédelemmel  kapcsolatos jogalkotási  feladatokat és az OKBK hatáskörébe utalta a súlyos, 
személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak a kárenyhítésével összefüggő feladatokat. 
Egyben meghatározta a kárenyhítésre,  illetve a bűnmegelőzési  feladatok támogatására fordítható 
közalapítványi  tőke  nagyságrendjét.4  2001-ben  megszűnt  az  OKBK.  Az  egyes  erőszakos 
bűncselekmények  következtében sérelmet  szenvedettek  állam általi  kárenyhítésének szabályairól 
rendelkező  209/2001.  (X.  31.)  Korm.  rendelet  a  jogutód  szervezetként  létrejött  Biztonságos 
Magyarországért  Közalapítvány  (BMK)  hatáskörébe  utalta  az  állami  kárenyhítési  feladatok 
ellátását.  A  BMK-nak  továbbra  is  feladata  maradt  a  bűnmegelőzési  programok  támogatása,  a 
katasztrófavédelmi és az áldozatvédelmi programok támogatása viszont ekkor került a hatáskörébe.

A  bűnmegelőzés  területén  a  társadalom  szélesebb  körű  bevonásának  igényére  figyelemmel 
átalakították az OBmT-t, amelynek elnöke a belügy-, társelnöke pedig az igazságügy-miniszter lett. 
Az OBmT igazgatási  és  adminisztratív  feladatainak  ellátása  a  BM hatáskörén  belül  létrehozott 
Országos Bűnmegelőzési Központhoz (OBMK) került. Az OBMK létrehozásával a belügyminiszter 
biztosította a bűnmegelőzés tárcaszintű irányításának folyamatosságát. Az OBMK kezdeményezte a 
rendvédelmi  szervek és  az önkormányzatok  új  típusú együttműködési  formáinak kialakítását.  A 
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belügyminiszter  feladat-  és  hatáskörét  meghatározó  150/2002.  (VII.2.)  Korm.  rendelet  a 
közbiztonságért viselt felelősségre figyelemmel rögzítette a bűnmegelőzés koordinációs tennivalóit.

Magyarországon a büntetőpolitikán túlmutató,  a valamennyi  társadalmi és szakmai alrendszer 
összehangolt  működésére  építő  kriminálpolitikai  törekvések  csak  a  2003-ban  kezdődő 
kriminálpolitikai  reformmal  jelentek  meg.  Ennek  egyik  legfontosabb  állomása  az  államilag 
koordinált  és  támogatott,  a  helyi  intézményesülést  bátorító  bűnmegelőzési  politika  megjelenése 
volt.  A  bűnmegelőzés  hatékonyságának  növelése  érdekében  szükséges  egyes  kormányzati 
feladatokról szóló 1002/2003. (I. 8.) Korm. határozat megszüntette az OBmT működését, jogutódja 
az  Országos  Bűnmegelőzési  Bizottság  (OBmB)  lett.  A  bűnmegelőzés  felértékelődése  a  hazai 
kriminálpolitikában nemcsak egy új szemléletmód meghonosítása miatt volt meghatározó, hanem 
azért is, mert a 115/2003. (X. 28.) OGY határozattal elfogadott Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti 
Stratégiája (a továbbiakban: TBNS) a kriminálpolitikai reform számos további elemét – a pártfogó 
felügyelői  szolgálat  reformjának  folytatását,  az  áldozatsegítés  állami  rendszerének  kiépítését,  a 
mediáció bevezetését – is előirányozta.

Az  OBmB  2009  óta  de  facto  nem működött,  nem tartott  ülést.  Ezért  került  sor  a  Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács (NBT) megalakítására, amelyet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsról szóló 
1087/2011. (IV. 12.) Korm. határozat (Korm. határozat) hozott létre. Az NBT megalakításával a 
Kormány a közbiztonság fenntartása érdekében tett intézkedéseinek erősítése céljából kialakítja a 
bűnmegelőzés  új  modelljét.  Ennek  a  modellnek  az  NBT  a  központi  szereplője,  a  jövő 
bűnmegelőzési irányát pedig az új nemzeti stratégia határozza meg. Az NBT irányítja a nemzeti 
bűnmegelőzést.

2010-ig a közigazgatás legfelsőbb szintjén szervezeti keretek között megjelent a bűnmegelőzés, 
hol a Belügyminisztérium, hogy az igazságügyért felelős minisztérium struktúrájában. 2002 és 2008 
közötti  kormányzati  ciklusban  egyszerre  a  Belügyminisztériumban  és  az  igazságügyért  felelős 
minisztériumban is létezett bűnmegelőzési szervezeti egység. 

A Korm. határozat 2. §-a alapján a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács feladata, hogy a legújabb 
tudományos  eredményekre  figyelemmel  kidolgozza  és  a  Kormány  elé  terjeszti  a  társadalmi 
bűnmegelőzés új nemzeti stratégiájának a tervezetét. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökét a 
miniszterelnök  nevezi  ki.  Társelnökei  a  belügyminiszter  és  a  közigazgatási  és  igazságügyi 
minisztériumot  vezető  miniszter.  A  Nemzeti  Bűnmegelőzési  Tanácsban  a  kormányzat 
bűnmegelőzésben  érintett  minisztériumainak  szervezeti  egységei  mellett  megjelennek  a 
bűnmegelőzés legfontosabb civil szereplői is. 

A  Kormány  a  bűnmegelőzési  szakpolitikának,  a  bűnmegelőzési  alrendszerrel  való 
kommunikációnak az eddiginél  magasabb  szintű,  új  fórumát  alakította  ki.  Ez  az  új  forma  még 
inkább mutatja a bűnmegelőzési  tevékenység fontosságát,  és  önálló professzionális  alrendszerét, 
hiszen  nincs  még  egy  olyan  szakpolitika,  amelyben  a  kormányzat  két  miniszter  részvételével 
képviselteti magát. 

A bűnmegelőzési tevékenység tehát 1995-óta képviselteti magát a kormányzat csúcsán, sajátos, 
kifejezetten  a  rendszerszintű  kommunikációt  elősegítő  szervezettel.  Emellett  a  bűnmegelőzés 
rendelkezik stratégiával is. E két tényből megalapozottan le lehet vonni azt a következtetést, hogy 
létezik  önálló  bűnmegelőzési  szakpolitika.  Az önálló  szakpolitika  léte  pedig azt  jelenti,  hogy a 
politikai  alrendszer  egy  másik  alrendszerrel  folytat  kommunikációt,  azaz  a  bűnmegelőzési 
alrendszer létezik. 2011-től a bűnmegelőzés és a politika kommunikációja minőségileg magasabb 
szintre,  az NBT szintjére került.

A bűnmegelőzésért viselt felelősség államszerkezeten belüli elhelyezése szempontjából fontos a 
többi vele kapcsolatban álló alrendszer és a kapcsolódási pontok megtalálása. 

Az  önálló  alrendszerek  és  a  bűnmegelőzés  kapcsolatát  az  egyes  kormányzati  stratégiák  és 
cselekvési  tervek  kapcsolódásaival  lehet  megállapítani.  A  különféle  szakpolitikák  kapcsolati 
hálózatából következtetni lehet az alrendszerek közötti kommunikációra.
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3.2. A bűnmegelőzés, mint a társadalom önálló alrendszere

A  korábbi  megállapítás  alapján  a  bűnmegelőzés  önálló,  elkülönült  szakpolitika  létéből  már 
következtetni lehet az önálló alrendszer létére. A bűnmegelőzés alrendszere azonban nem csak a 
politika alrendszerével áll speciális kommunikációs kapcsolatban, hanem a jog alrendszerével is. A 
jog  alrendszere  és  a  bűnmegelőzés  közötti  kapcsolat  azonban  nem  puszta  rendszerszintű 
kommunikációs kapcsolat. Mint arról a bevezetőben röviden már szóltunk,a  bűnmegelőzés nem 
lehet önálló alrendszer, ha az adott államban a politikai alrendszer nem demokratikus. A diktatúra 
keretei  között  az  ugyancsak  bűnmegelőzésnek  nevezett  tevékenységek  a  jog  alrendszerének, 
mégpedig azon belül részben a büntető igazságszolgáltatásnak, részben a közigazgatásnak a részét 
képezik. 

3.2.a. A bűnmegelőzés szocialista felfogása

Hazánkban 1990-ig önálló bűnmegelőzésről  nem lehetett  beszélni.  A szocialista büntetőjog a 
bűnmegelőzési  tevékenységet,  korabeli  szóhasználattal  a  „bűnözés  elleni  harcot”  a  bűnüldözés, 
valamint a rendészet részének,sajátos szintézisének tekintette, és az elrettentéssel azonosította. A 
szocialista  rendszer  bűnmegelőzést  elősegítő  szervezetei  a  rendszer  védelmét  és  az  ideológiai 
nevelést  szolgálták  (Ifjúgárda,  Munkásőrség,  önkéntes  rendőrség).  A  szocialista  jog  fogalmi 
továbbélését jelentik a bűnüldözés területén alkalmazott bűnmegelőzési kifejezések, mint például a 
„védelem” szó. 

A legtöbb megyei rendőr-főkapitányságon ma is létezik életvédelmi, vagyonvédelmi (al)osztály. 
Ezen  alosztályok  és  osztályok  a  jog  alrendszerében  tevékenykednek,  és  bűnüldözési  munkát 
végeznek, amelynek célja az elkövetők felderítése és büntetőjogi felelősségre vonása. A represszív 
rendőri  munkának is  van a  visszatartó  hatása,  hiszen az elfogott  elkövetők  felelősségre  vonása 
visszatartó  erejű  lehet.  A bűnüldözés,  valamint  a  rendészeti  igazgatás,  azon  belül  különösen  a 
közterületi rendőri jelenlét azonban nem bűnmegelőzési tevékenység, hanem a jog alrendszerében 
elhelyezkedő, a normasértés büntetőjogi eszközökkel történő megtorlására irányuló tevékenység. A 
bűnözést megelőzni nem tudja, de az individuális bűncselekmények szintjén képes mind generális 
mind speciális prevenciós hatást kifejteni. 

A „vagyonvédelem”, „gyermek- és ifjúságvédelem” kifejezéseket a bűnmegelőzés is használja. 
A mai bűnmegelőzés vagyonvédelem alatt a megelőző vagyonvédelmet és az építészeti eszközökkel 
támogatott  bűnmegelőzést  érti.  E  területek  a  bűnmegelőzési  alrendszernek  tudományos  igényű, 
elkülönült területei, amelyek természettudományos eredményekre támaszkodnak és érnek el ilyen 
eredményeket. A megelőző vagyonvédelem és az építészeti eszközökkel támogatott bűnmegelőzés 
körébe a lakások, az ingatlanok, az üzletek és a gépjárművek védelmét szolgáló tevékenységeket 
soroljuk.  E  tevékenység  kutatására  és  kivitelezésére  üzleti  vállalkozások  szakosodtak,  és  a 
legmodernebb műszaki megoldásokat kutatják, alkalmazzák. 

Külön  kell  szólni  az  ifjúságvédelem  területéről.  A  szocialista  normatívizmus,  a  szocialista 
büntetőjog  körülményei között a gyermek- és ifjúságvédelem egy szerves rendszert alkotott a jog 
alrendszerében  részben  a  büntető  igazságszolgáltatás,  részben  a  közigazgatás  területén.  E 
tevékenységet  egyértelműen  a  rendészeti  szakigazgatás  és  a  büntető  igazságszolgáltatás  tartotta 
kézben, és egyet jelentett a fiatalok kontrolljával, ellenőrzésével, besúgó hálózat és adminisztratív 
intézkedések alkalmazásával, valamint elrettentéssel.

A 70-80-as években az iskolákban úgynevezett „ifjúságvédelmis” tanárokat foglalkoztattak, akik 
azonban  feladatkörüknél  fogva  a  mai  ifjúságvédelmi  felelősöktől  eltérő  feladatokat  is  elláttak: 
széles  jogosultságaik  révén  részét  képezték  a  rendészeti  igazgatás  rendszerének.  Jelentettek  az 
állambiztonságnak,  a rendőrségnek, és államigazgatási  funkcióik is voltak.  Az ifjúságvédelem e 
szocialista felfogása öröklődött át a fiatalkorú bűnözők elleni nyomozó szervek „ifjúságvédelmi” 
elnevezésében.  A  Budapesti  Rendőr-főkapitányságon  (BRFK)  ma  is  van  Gyermek-  és 
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ifjúságvédelmi Osztály,  amely nem bűnmegelőzési  feladatokat lát  el.  Nyomozó hatósági jogkört 
gyakorló  szerv,  hatáskörébe  a  fiatalkorúak  által  elkövetett  bűncselekmények  felderítése  és 
nyomozása tartozik,  azaz elnevezésével ellentétben nem „megvédi”,  hanem felelősségre vonja a 
fiatalkorú bűnelkövetőket.

A mai bűnmegelőzés nagyon fontos területe a gyermek- és ifjúságvédelem, amely tevékenységét 
főleg az iskoláskorú gyerekek körében fejti ki, ahol felvilágosító előadásokkal, a szabadidő értelmes 
eltöltésére, az egészséges és hasznos életvezetésre vonatkozó tanácsokkal és segítséggel igyekszik a 
fiatalokat  a  helyes  úton  tartani,  illetve  az  „eltévelyedőket”  visszaterelni.  Kettős  célja  van:  az 
áldozattá  és  az  elkövetővé  válás  megelőzése.  A  bűnmegelőzési  ifjúságvédelem  –  szemben  a 
bűnüldözés útján megvalósított ifjúságvédelemmel – nem a kriminalisztika és a büntetőeljárás-jog 
eszközeit  alkalmazza,  hanem  más,  szintén  tudományos  területekre  épít.  A  bűnmegelőzés 
ifjúságvédelme a sport,  az élmény-  és drámapedagógia,  a kortárs  segítés,  a művészetterápia,  az 
erőszakmentes  konfliktusmegoldás  módszereit  alkalmazza,  kutatja  és  fejleszti  tovább.  E  terület 
absorbeáló/involváló képessége igen jelentős: amint egy-egy új lehetőség tűnik fel, amely alkalmas 
a  cél  –  az  értelmes  szabadidő  eltöltés,  a  bűnözéstől  visszatartás  –  elérésére,  a  bűnmegelőzés 
rendszerének ifjúságvédelme azonnal alkalmazni és fejleszteni kezdi. 

Az  ifjúságvédelem  kifejezés  továbbélésének  bemutatása  azért  is  jelentős,  mivel  a  mai  jog 
alrendszerének  közigazgatási  területe  is  használja  e  kifejezést.  A  büntetőjogi  terminológia  az 
ifjúságvédelmet,  a  fiatalkorú  bűnözök  elleni  nyomozó  hatósági  tevékenységgel  azonosítja. 
Közigazgatási  értelemben  az  ifjúságvédelem  közelebb  áll  a  szó  bűnmegelőzési  tartalmához, 
azonban attól egyértelműen elhatárolható. Közigazgatási értelemben nem lehet zárt fogalmat alkotni 
az ifjúságvédelmi tevékenység tartalmáról. Leginkább a gyámügyi szakigazgatás területe tartozik e 
körbe,  valamint  az  állami  gyermekjóléti  szolgálatok,  állami  nevelési  intézetek  és  ezek 
szakigazgatása.    

A fenti rövid kitérőre azért volt szükség, hogy jól érzékelhető legyen azon alapvetésünk, hogy 
-  a  bűnmegelőzés  nem jogállami  környezetben  nem önálló  alrendszer,  a  részét  képezi  a  jog 

alrendszerének,
-  a  jog  alrendszere  és  a  bűnmegelőzés  között  speciális  kapcsolat  áll  fenn  azokban  a 

rendszerekben, amelyekben a politikai alrendszer demokratizálódott, azaz a diktatúrát felszámolták. 
E  speciális  kapcsolat  a  jog  alrendszere  –  a  büntető  igazságszolgáltatás,  és  a  közigazgatás  – 

irányából hatalmi jellegű. 
A későbbiekben kitérünk arra, hogy a jog alrendszere elutasítja a bűnmegelőzés önállóságát, nem 

ismeri  el  önálló  alrendszerként.  Ezt  a  tendenciát  jól  érzékelteti  a  fogalmi  továbbélés,  a 
bűnmegelőzés fogalmainak jog általi meghatározása, és részben kisajátítása. Ezen állítás igazsága a 
tételes  jogban  is  jól  tetten  érhető.  A  jog  hatalmi  jellegű  szembenállása  a  bűnmegelőzés 
alrendszerével  abban  is  megnyilvánul,  hogy  a  két  alrendszer  gyakran  kerül  konfliktusba,  és  e 
konfliktusok  alkalmával  minden  esetben  a  jog  dominanciája  érvényesül.  A  két  alrendszer 
konfliktusát később elemezzük.

3.2.b. A bűnmegelőzés önállósodása, „leválása” a jog alrendszeréről

A bűnmegelőzés leválása a jog alrendszeréről a rendszerváltoztatáskor ment végbe.

A rendszerváltozás ténye nem szükségszerűen eredményezi a bűnmegelőzés önállósodását. Ma 
Magyarországon  25  év  elteltével  nem jelenthetjük  ki  evidenciaként,  hogy a  rendszerváltoztatás 
ténye  a  bűnmegelőzés  önálló  alrendszerének  létrejöttét  eredményezi.  Mindazonáltal  az 
önállósodásnak a rendszerváltoztatás és az abból következő két tény megteremtette a feltételeit. Ám 
az elkülönülésben még egy ok – mégpedig a bűnözés tömegessé válása – is közrejátszott.

A szocializmus felszámolása magával hozta a jogrendszer demokratizálódását. Igaz, hogy 1989-
et követően is a korábbi Alkotmány, az 1949. évi XX. törvény maradt hatályban, azonban azt az 
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1989-es  módosítások  teljesen  átírták,  amellyel  egy  demokratikus  jogrendszer  alapjait  sikerült 
lefektetni. Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény pedig megteremtette a bűnmegelőzéssel 
foglalkozó civil szervezetek létrejöttének a jogi lehetőségét.

A  demokratikus  jogrendszer,  a  jogállam  létrejötte,  és  a  civil  társadalom  megjelenése 
megteremtette  a  lehetőséget  a  bűnmegelőzés  leválására  és  önállósodására.  Az  önállósult 
bűnmegelőzésnek jelentős és elengedhetetlen szereplői a civil szervezetek. A bűnmegelőzés önálló 
alrendszerként  elképzelhetetlen  olyan  civil  szervezetek  nélkül,  amelyek  különféle  oktatási  és 
tudományos  műhelyként,  önvédelmi,  polgárőr  egyesületek  formájában,  településbiztonsággal, 
gyermek- és ifjúságvédelemmel, a kiemelt kockázati csoportok (időskorúak, nők, fogyatékkal élők) 
áldozattá válásának megelőzésével foglalkoznak. E szervezetek közül több professzionális szintű, 
elismert, tudományos igényű tevékenységet folytat. 

Diktatórikus körülmények között nem léteznek bűnmegelőzéssel foglakozó civil szervezetek. A 
szocializmus  időszakában  a  közbiztonság  fenntartása  kizárólagosan  állami  tevékenység  lehetett, 
ennek képezte részét a bűnmegelőzés. A szocialista állam körülményei között elképzelhetetlen lett 
volna,  hogy  a  hatalom  lemondjon  a  közbiztonság  fenntartásának  kizárólagosságáról.  A 
közbiztonsági  tevékenység  ebben  az  időben  egyet  jelentett  az  erőszak  monopóliumának 
gyakorlásával.  A  rendvédelmi  szerveken  kívül  közbiztonság  fenntartásával  kapcsolatos 
tevékenységet végzett pl. a Munkásőrség, az Ifjúgárda, és persze az önkéntes rendőrség, e szerveket 
semmi esetre sem lehet civil szerezetnek tekinteni, hiszen maguk is legitim módon gyakorolhatták 
az erőszak állami monopóliumát. A bűnmegelőzés ebben az időben – civil szervezetek hiányában – 
egyértelműen  része  a  jog  alrendszerének,  részben  a  büntető  igazságszolgáltatás,  részben  a 
rendészeti szakigazgatás területének. 

A bűnmegelőzési tevékenységeket a totális társadalomban a rendőri jelenlét, a korlátok nélküli 
titkos  információgyűjtés,  a  besúgó  hálózatok  munkája  és  az  elrettentés  jelentették.  Ezek  a 
tevékenységek jogállami keretek között a bűnüldözés keretein belül szigorú jogszabályi feltételek és 
keretek alapján végezhetők,  és a bűncselekmények megszakítását,  vagy felderítését  célozzák.  A 
bűnügyi  felderítés  a  demokratikus  hatalomgyakorlás  keretei  között  a  jog  alrendszerében,  a 
jogos/jogtalan bináris kódja mentén helyezkedik el. Felderítésről vagy felderítő tevékenységről két 
egymástól  elhatárolható  értelemben  lehet  beszélni.  Ezek  a  nemzetbiztonsági  és  a  bűnügyi  célú 
felderítés.  A  nemzetbiztonsági  célú  felderítés  hasonlóan  a  bűnügyi  felderítéshez  szigorúan 
szabályozott  és  célhoz  kötött  tevékenység,  amelyet  nem feltétlenül  és  szükségszerűen  követ  a 
büntető igazságszolgáltatás nyilvános eljárása. A bűnügyi  célú felderítés ugyancsak nem öncélú: 
részét képezi a nyomozással együtt a vádelőkészítésnek.

3.2.c. A bűnmegelőzés és a totális rendszer jogának sajátos továbbélése

Magyarország  jogrendszere  a  rendszerváltoztatáskor  megtisztult  a  totális  rendszerekre,  a 
diktatórikus hatalomgyakorlásra jellemző elemektől. A jog alrendszere azonban nem volt képes a 
teljes  fogalmi  megújulásra,  még  ma  is  fellelhető  egy-egy  a  szovjet  jogból  átvett  kifejezés.  E 
ragaszkodás  tartalmi  szempontból  ártalmatlannak  látszik,  ám  a  bűnmegelőzési  tevékenység 
szempontjából terhes örökség. Azért, hogy a bűnmegelőzés nem tudja megtalálni a helyét, éppen a 
kommunista ideológián kialakult jogrendszer fogalmi továbbélése a felelős. E fogalmi továbbélés az 
egyik  legfőbb  akadálya  a  bűnmegelőzés  önállósodásának,  illetve  ez  határozza  meg  a  jog  és 
bűnmegelőzés sajátos kapcsolatát. A jog alrendszerének kommunikációja ugyanis a jogszabályok 
szövegében valósul meg. Azt, hogy mi a jogos és mi a jogtalan, a jogszabály szövege határozza 
meg  (jogpozitivista  felfogás  szerint  kizárólag  a  jogszabály  szövege).  Addig,  amíg  a  jog 
szövegszinten a bűnmegelőzési tevékenységet a közigazgatással és a büntető igazságszolgáltatással 
azonosítja,  a  jog  rendszerében  gondolkodók  a  bűnmegelőzésre  a  jog  részeként  tekintenek.  E 
nézőpont azonban egyértelműen káros, útját állja a bűnmegelőzés kiteljesedésének, fejlődésének. 
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A szocialista jogi fogalmak

A  Nagy  Ferenc  által  kidolgozott  bűncselekmény  meghatározás  szakít  a  társadalomra 
veszélyesség fogalmával, és helyette a bűncselekmény fogalmába a büntető jogellenesség materiális 
értelmezését állítja. A jogalkotó a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben (Btk.) 
továbbra  is  a  bűncselekményt,  mint  büntetendő,  társadalomra  veszélyes  és  bűnös  cselekményt 
határozta  meg5.  Ezzel  elmulasztotta  a  lehetőségét  a  fogalmi  megújulásnak,  és  a  jogrendszer 
tisztulásának.  A társadalomra veszélyes  kifejezés az 1922. évi szovjet  büntető törvénykönyvben 
jelent  meg  először  (опасной  для  общества).   A  szovjet  Btk.  alapján  mindenki  társadalomra 
veszélyesnek  tekintendő,  aki  a  társadalomra  veszélyes  tettet  követ  el,  vagy  aki  bűnözőkkel  áll 
kapcsolatban, vagy akinek a múltbeli cselekedetei veszélyt  képviselnek. E büntető törvénykönyv 
kifejezetten Lenin irányítása és gyámkodása alapján jött létre, és egyértelmű célja a kommunista 
megtorlás  és  terror  szentesítése  volt,  így  nehezen  érthető,  hogy  az  amúgy  modern,  minden 
tekintetben haladó és demokratikus Btk. nem képes szakítani a társadalomra veszélyesség régen 
túlhaladott fogalmával6. Ami veszélyes a társadalomra, attól azt meg kell védeni. A CSEKA, az 
NKVD és végül a KGB feladata a társadalom védelme volt a társadalomra veszélyes elemektől. 
Persze e szervek a szovjet államot „védték”, azt pedig, hogy kitől kellett megvédeni, maga az állam 
mondta meg. Hazánkban az Államvédelmi Hatóság7 a nevében is deklarálta a „védelem” szót, és ez 
a szó annyira  beleívódott  a jogi köznyelvbe és gondolkodásba, hogy a mai napig nem tud attól 
megszabadulni. Ezért a védelem kifejezés egyértelműen a szocialista jog öröksége. A védelemre a 
megelőzés hivatott,  ezért addig, amíg az egyes nyomozó szervek deklarált feladata a „társdalom 
védelem” addig jogszabályi szinten e feladat nem más, mint a társadalomra veszélyes cselekmény 
megelőzése. A társadalomra veszélyes/védelem/bűnmegelőzés fogalmi hármas jogrendszer torzító 
hatása  egy  sajátos  szocialista  jogi  örökség  logikájára  épül,  és  a  jogszabályok  szövegében  is 
fellelhető.  A  bűnüldözés  feladata  nem  a  társadalom  védelme,  hanem  a  büntetőjogi  felelősség 
megállapításának az előkészítése!  Amennyiben ezt  az  alkotmányos  nézőpontot  fogadjuk el  nem 
tudjuk értelmezni a társadalomra veszélyes kifejezést sem. A büntetőjogi felelősség alapja ugyanis a 
büntetendőség,  a büntetőjog ellenesség (alaki és materiális  értelemben)  és a bűnösség és nem a 
társadalomra  veszélyesség.  Ebben  az  értelemben  lehullik  a  lepel  a  bűnüldözés  „védelmi” 
funkciójáról, és egyértelművé válik a bűnmegelőzés és bűnüldözés különbözősége. 

A  társadalomra  veszélyes  tevékenységtől  való  „védelem”  kifejezés  továbbélését  elsősorban 
elnevezésekben  érhetjük  tetten,  ilyen  az  emberölések  nyomozását  végző  nyomozó  hatóságok 
„életvédelmiként”, a vagyon elleni bűncselekményeket „vagyonvédelmiként” történt elnevezése. 

A  védelem  kifejezés  ideológiai  szempontból  azt  a  látszatot  kelti,  hogy  a  szocialista  jog,  a 
bűnüldöző hatóságok nem a bűn után kullognak, üldözik azt, hanem egyenesen megelőzik,  azaz 
előtte  járnak a bűnözésnek.  A bűnüldözés célja  a szocialista  felfogás szerint  nem a büntetőjogi 
felelősség megállapítása, hanem a szocialista állam védelme, amelyet az ideológia a társadalommal 
azonosít. A társadalomra veszélyes ebben a felfogásban megegyezik az államra, az uralkodó elitre 
veszélyes  cselekménnyel,  amelyeket  elsősorban  hatalmi,  adminisztratív  eszközökkel  meg  kell 
előzni.  Lenin  az  1922-es  Btk.  előkészítésekor  a  következőket  írta  Kurszkij  igazságügyi 
népbiztosnak: „Nyíltan le kell fektetni azt a politikailag – nem csak jogászosan jogászi értelemben – 
helyes  alapelvet,  amely a terror  lényegét  és igazolását,  szükségességét  és korlátait  indokolja.  A 
bíróság nem szüntetheti  meg a terrort;  hazudna – vagy hazudnánk magunknak –,  ha megtenné; 
inkább  meg  kell  alapoznia,  törvényesítenie  kell  a  terror  elveit  világosan,  őszintén,  az  igazság 
elkendőzése  nélkül.  A  lehető  legnyíltabb  legyen  a  megfogalmazása,  mert  csakis  a  forradalmi 
jogtudat és a forradalmi tudatosság teremti meg a gyakorlatban való alkalmazás feltételeit.” Lenin 
előbbi  utasításai  alapján  az  1922-es  Btk.  a  következőképpen  határozta  meg  az  ellenforradalmi 
bűncselekményt: „minden olyan cselekedet, amely arra irányul, hogy megdöntse vagy gyengítse a 
szovjetek,  a  munkások  és  a  parasztok  proletárforradalom  létrehozta  hatalmát”,  valamint 
"tevőlegesen kezére játszik a nemzetközi burzsoáziának, amely nem ismeri el a kapitalista rendszer 
helyébe lépő kommunista tulajdonrendszer jogegyenlőségét és annak megbuktatásán fáradozik az 
erő,  a  katonai  beavatkozás,  a  zárlat,  a  kémkedés,  a  lepénzelt  sajtó,  vagy  más  hasonló  eszköz 
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segítségével.” Természeteses, hogy e cselekménynek – amely súlyos veszélyt jelent a társadalomra 
– az elkövetői  halálbüntetéssel  számolhattak.  Jó példája ez a bűnmegelőzés társadalom védelmi 
felfogásának, mivel maga a hatalom mondhatta meg, hogy mi minősül olyan cselekménynek, ami 
tevőlegesen a kezére játszik a nemzetközi burzsoáziának. Ez tehát a beavatkozás lehetőségét már a 
„rossz gondolat”  szintjén húzza meg.  Ha valaki  rosszra gondol pl.  nincs  tüzelője  és fázik,  már 
alkalmas a burzsoázia kezére játszani. Így a büntetőjog a szó valódi értelmében betölti a „védelmi” 
funkciót, tehát nem az elkövetett cselekményre reagál, mint teszi ezt a demokratikus bűnüldözés. 
Szocialista  felfogásban  a  bűnt,  azaz  az  államra  (társadalomra)  veszélyes  cselekményt  meg  kell 
előzni, Lenin kifejezésével élve „el kell taposni”. Ez a szocialista értelemben vett bűnmegelőzés 
egyik alapvetése. A szocialista bűnmegelőzés másik alaptétele a bűnözés folyamatos csökkenése, 
amely  végül  a  állam  elhalásának  lenini  víziójával  szűnik  meg.  Ebben  az  értelemben  a 
bűnmegelőzés,  a  társadalomra  veszélyes  cselekményektől  való  védelem  egyértelműen  állami 
cselekvés  volt.  Része,  méghozzá  immanens  része  a  bűnüldözésnek,  ami  persze  önmagában  is 
ellentmondás (a bűnüldözés feltételezi a bűncselekmény elkövetését,  de legalább előkészületét, a 
bűnmegelőzés ezt igyekszik elkerülni „megelőzni”). Sajnálatos, hogy e jogi örökség az egyik, talán 
a legfontosabb oka annak, hogy a bűnmegelőzés alrendszerét a jog alrendszere nem ismeri el. 

A jogrendszerben jelenlévő és a védelem szóból fakadó torzító hatást jól szemlélteti, hogy még 
szervezetek  nevében  is  előfordul:  pl.  Nemzeti  Védelmi  Szolgálat,  Országos  Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság,  Alkotmányvédelmi  Hivatal.  A politikai  alrendszer  a védelem kifejezés áthallását 
olyannyira nem képes felismerni, hogy 2010-ban a Nemzetbiztonsági Hivatalt Alkotmányvédelmi 
Hivatalnak keresztelte át, nem figyelve a súlyos történeti örökségként ránk nehezedő Államvédelmi 
Hatóság rövidítésével való hasonlóságra (AH-ÁVH). Ez az átkeresztelés azért is elgondolkodtató, 
mert  ezt  követően  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmányát  az  Alaptörvény  váltotta  fel.  Az 
Alkotmányvédelmi  Hivatal  elnevezése nyelvtani  és logikai értelmezés használatával azt  a hamis 
látszatot kelti, mintha e szerv a korábbi alkotmány védelmét szolgálná az Alaptörvénnyel szemben. 
A titkos vagy nemzetbiztonsági szolgálatok feladata azonban nem a védelem, hanem a hírszerzés és 
az elhárítás.  E funkciók egyébként  az európai  és az USA hasonló szerveinek az elnevezésében 
megjelennek  (Centarl  Intelligence  Agency,  Military  Intelligence  Section  5  és  6).  A  szocialista 
szolgálatok  védelmi  funkciója  (GPU,  KGB)  az  állam  védelme  volt  az  államra  (társadalomra) 
veszélyes  cselekményekkel  szemben,  ma  a  büntetőjog-ellenes  cselekmények  felderítése  és 
nyomozása nem a titkos szolgálatok feladata. 

A  legszemléletesebb  problémája  a  „védelem”  kifejezésnek  az  Országos  Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság elnevezése. A magyar nyelvben a katasztrófavédelem jelentése, hogy a katasztrófát 
magát  védik  meg  valamitől.  Az angol  nyelvterületen  a  nálunk katasztrófavédeleminek  nevezett 
tevékenységet  (katasztrófa  elhárítása,  következményeinek  csökkentése,  polgári  védelmi 
tevékenység) a disaster  relief  meghatározással  jelölik,  ami szó szerinti  fordításban annyit  jelent, 
hogy katasztrófa-elhárítás.  A disaster  relief  meghatározást  használják  az  e  tevékenységet  végző 
szervezetek és intézmények elnevezésére. 

A katasztrófavédelem szó jogrendszerben való továbbélése egyértelműen bizonyítja a korábban 
állítottakat, mégpedig, hogy a magyar jogi szaknyelvtől idegen és a mellérendelt szavakkal össze 
nem illő tartalmat  hordó „védelem” szó (pl.  életvédelem) orosz nyelvterületről,  a szovjet jogból 
került átvételre, ugyanis Oroszországban az e tevékenységet irányító szervet a mai nap is az Orosz 
Föderáció  Katasztrófavédelmi  Minisztériumának  nevezik.   A  védelem  szó  továbbélése  a  jogi 
szaknyelvben, ugyanúgy ártalmatlannak tűnik, mint a társdalomra veszélyesség, ez azonban nem 
igaz. Tény, hogy a társadalomra veszélyesség fogalmat már a materiális jogellenesség tartalmával 
tölti ki a dogmatika, és az is tény, hogy a jogrendszer teljesen letisztult a diktatórikus elemeitől, 
azonban  a  jogdogmatika  megtisztítása,  a  megfelelő  kifejezések  használata  lényeges.  A 
jogdogmatika az a puffer, amelyen keresztül a jogszabály szövegét a jogalkalmazás feldolgozza, 
értelmezi, ezért annak minden eleme jelentős. 

A társadalomra veszélyes/védelem/megelőzés hármas jogrendszeri továbbélése torzító hatással 
van  a  jogrendszerre,  és  nem  valami  ártalmatlan  hagyománytisztelet  eredménye.  E  kifejezések 
továbbélése egyértelműen a bűnmegelőzés önállóságának elismerése ellen hat. A védelmi feladattal 
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ellátott szerv elnevezése azt sugallja, hogy a megelőzést szolgálja, mintha a bűnüldözés magában 
foglalná a megelőzést is.

A  Nemzeti  Védelmi  Szolgálat  esetében  hasonló  a  helyzet.  Téves  elképzelés,  hogy  e  szerv 
bűnmegelőzési  tevékenységet folytatna, pedig a törvényben deklarált feladata a bűnmegelőzés, a 
„védett”  állomány  körében.  A Nemzeti  Védelmi  Szolgálat  felderítő  szerv,  tevékenységét  a  jog 
alrendszerében  fejti  ki,  nem  védi  a  hatáskörébe  tartozó  állományt,  hanem  a  bűncselekményt 
elkövetőket  deríti  fel.  Bűnmegelőzési  tevékenységet  –  oktatás,  áldozattá  vagy elkövetővé  válás 
megelőzés stb. – nem folytat.

3.2.d.A bűnmegelőzés leválásának oka

Az előzőekből  kiderült,  hogy a  bűnmegelőzés  önállósodásának feltétele  volt  a  demokratikus 
hatalom gyakorlásának kialakulása, és ennek következtében a jogállam létrejötte. A másik fontos 
feltétel a civil szervezetek megjelenése volt. Az ok, amely miatt a civil társadalom szerepet vállalt a 
közbiztonság fenntartásában, a bűnözés robbanása volt. Ma már közismert tény, hogy az 1980-as 
évek  végén  és  az  1990-es  évek  elején  a  bűnözés  hazánkban  a  II.  Világháború  vége  óta  nem 
tapasztalt  méreteket  öltött.  Az ismertté  vált  bűncselekmények  száma  a  korábbi  évekhez  képest 
megduplázódott,  továbbá  annak  struktúrája  is  alapvetően  megváltozott.  Hazánkban  megjelent  a 
valódi  szervezett  bűnözés,  és  az  emberek  mindennapjait  leginkább  megkeserítették  a  tömeges 
vagyon  elleni  bűncselekmények,  valamint  komoly  teherré  vált  a  közterületi  és  a  leginkább  a 
társadalom frusztrációjának és érték váláságának táptalaján elharapózó erőszakos bűnözés. Ennek 
egyenes következménye volt, hogy az államnak be kellett látnia azt, amire a társadalom maga is 
ráébredt, hogy egyedül nem képes garantálni a közbiztonságot.

4.A bűnmegelőzés meghatározása 

4.1.Az önálló bináris kód

Minden önálló alrendszer egy szóval megragadható érték köré épül. A politikai kivételével, mert 
az nem értékközpontú, hanem érdekközpontú. A jog alrendszere a jog, az egészségügy az egészég, a 
tudomány  az  igazság  értékét  képviseli.  Az  alrendszer  bináris  kódja  az  érték  két  pólusa.  A 
bűnmegelőzési  tevékenységet,  mint  önálló  alrendszert  a  biztonság  csökkenése  és  a  társadalom 
biztonság iránti igénye hozta létre, ebből következik a bűnmegelőzés alrendszerének alapértéke a 
biztonság  maga.  E  biztonság  azonban  jóval  többet  jelent  a  közigazgatási  értelemben  vett 
közbiztonságnál.  A  bűnmegelőzéssel  foglalkozó  civil  szervezetek  foglalkoznak  sport,  oktatási, 
kulturális, katasztrófa-megelőzési, köztisztasági stb. tevékenységgel. Bűnmegelőzési értelemben a 
biztonság még szűkebb értelemben is jóval több, mint a rendészeti szakigazgatás felfogásában. A 
jog alrendszere szempontjából közrend alatt a jogrendszer által meghatározott törvényes állapotot 
értjük,  amelyben  az  államhatalmi  szervek,  valamint  a  társadalmi  szerezetek  rendeltetésüknek 
megfelelően,  zavartalanul  működhetnek,  a  társadalom  tagjainak  jogai  és  kötelezettségei 
maradéktalanul és háborítatlanul érvényesülnek.8 A közrend részei a közbiztonság, a köznyugalom, 
a  közegészség  és  a  közbizalom.  A  közbiztonság  jogrendszerbeli  meghatározása  szerint  olyan 
állapota  a társadalomnak,  amelyben sikerül megelőzni,  illetve kontroll  alatt  tartani  a társadalom 
érdekeit sértő magatartásokat9.  

A  fenti  közbiztonság  meghatározás  nagyban  hasonlít  a  társadalomra  veszélyesség  jogi 
fogalmához.  A  közbiztonság  jogtárgyi  szempontú  megközelítése  nem  feltétlenül  a 
legszerencsésebb, bűnmegelőzési  szempontból azonban a meghatározás biztosan nem megfelelő. 
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Bűnmegelőzési  szempontból  a  biztonság  többet  jelent,  mint  a  közbiztonság  büntetőjogi 
szempontból. 

A bűnmegelőzés három pillérre épül, ezek közösen adják meg a biztonság kifejezés tartalmát:
A  bűnalkalmak  csökkentése  (részei  a  megelőző  vagyonvédelem  /e  körbe  tartozik  a  civil 

szervezetek,  közülük  is  elsősorban  a  polgárőrségek  közbiztonsági  tevékenysége,  az  építészeti 
eszközökkel  támogatott  bűnmegelőzés,  a  gépjárművek  technikai  védelme,  a  személyi  riasztó 
berendezések,  a  különféle  biztonsági  berendezések,  valamint  az  ilyen  berendezések  kutatása, 
gyártása, telepítése stb.), a közterületek védelme stb.).

Áldozattá és elkövetővé válás megelőzése (a speciális áldozatokkal kapcsolatos áldozattá válási 
okok  és  a  védelem  lehetőségeinek  a  kutatása,  az  elkövetővé  válás  okainak  és  elkerülésének 
kutatása, a veszélyeztetett személyek megszólítása, oktatása, segítése, a megelőzés lehetőségeinek 
bemutatása,  e  körbe  tartozik  továbbá  a  gyermek-  és  ifjúságvédelemi  tevékenység,  a  szabadidő 
értelmes  eltöltésének  bemutatása,  pedagógiai  kutatások,  és  ezek  hasznosítása,  a  bűnmegelőzés 
iskolai oktatása, a veszélyeztetett fiatalok megszólítása, a már bűncselekményt elkövetők segítése 
stb. tartozik).

A bűnismétlés megelőzése (A szabadságvesztés alatt megvalósuló reintegrációs program célja az 
elítélt olyan élethelyzetének elősegítése, hogy a szabaduláskor belső meggyőződésből akarjon, és 
célirányos külső segítség igénybevételével képes legyen a társadalom jogkövető tagjává válni.)

A  fenti  tevékenységeknek  a  bűnmegelőzés  területén  részben  elméleti  (kutatási,  oktatási)  és 
gyakorlati  aspektusai  vannak.  Mára  a  bűnmegelőzési  tevékenység  több  tudományterületen 
(természettudományok, állam- és jogtudományok, pedagógia, szociológia, kommunikáció) is folytat 
önálló  kifejezetten  bűnmegelőzési  jellegű  kutatásokat,  tudományos  tevékenységet,  és  ezzel  nem 
csak a bűnmegelőzést, de az adott tudomány területet is szolgálja, fejleszti. 

Nehezen  lehetne  tehát  meghatározni  egy  mondatban,  hogy  mit  értünk  bűnmegelőzési 
szempontból biztonságnak, ezért is megfelelő a luhmanni rendszerelmélet használata, mert ennek 
alapján erre nincs is szükség. Elegendő elfogadni azt, hogy a bűnmegelőzés alapértéke a biztonság, 
amely alatt  az  előbbiekben felsorolt  három pillért  értjük,  és  levonni  a  következtetetést,  hogy a 
bűnmegelőzési alrendszer a valóságot a biztonságos/nem biztonságos bináris kód mentén dolgozza 
fel, egy-egy információra e sík mentén ad választ. Mindaz biztonságos tehát, amely az előző három 
pillér  megvalósulását  szolgálja,  és  ami  az  ellen  hat,  az  nem  biztonságos.  A  bűnmegelőzési 
alrendszer tehát tevékenységét a biztonság legteljesebb körű fokozása érdekében rendkívül széles 
körben fejti ki.

4.2. A bűnmegelőzés fogalma

Ha a biztonságot,  mint  a bűnmegelőzés  alapértékét  nem tudjuk egzakt  módon meghatározni, 
vajon magát a bűnmegelőzési tevékenységet képesek vagyunk? Egy-egy önálló alrendszer esetében 
a  pontos  egzakt  fogalomalkotás  elengedhetetlen,  hiszen  az  egész  elemzés  kiindulópontjává  tett 
rendszerelmélet az egyes alrendszereket oly módon határozza meg, hogy az egyik póluson maga az 
alrendszer, míg a másikon mindaz, ami ezen kívül esik – helyezkedik el. Mivel a „mindaz ami ezen 
kívül esik” nem határozható meg, ezért feltétlenül szükséges, hogy az egyes önálló alrendszereket 
fogalmi szinten meghatározzuk. Az önálló alrendszer létrejöttének elengedhetetlen feltétele, hogy 
az  pontosan  meghatározza  önmagát.  Ha  nem  lehet  meghatározni,  hogy  pontosan  mi  a 
bűnmegelőzés, abban az esetben nem is beszélhetünk annak önálló alrendszeréről.

4.2.a. A bűnmegelőzési tevékenység jellegzetességei
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Szükséges  a  zárt,  egzakt  fogalom  meghatározása  előtt  a  bűnmegelőzési  tevékenység 
jellegzetességeit összefoglalni. E jellegzetességek adják meg a fogalmi elemeket. 

A bűnmegelőzés jellegzetességei: 
A bűnmegelőzési tevékenység a társadalom biztonság iránti igénye által létrejött, a biztonságot 

alapértéknek tekintő, a biztonságos/nem biztonságos bináris kód mentén kialakult, önálló társadalmi 
alrendszerként jellemezhető.

A  bűnmegelőzésben  tevékenykedő  személyek  nagy  része  más  alrendszerekben  is  fejt  ki 
tevékenységet,  áthozva  az  adott  alrendszerből  származó  bűnmegelőzés  szempontjából  fontos 
értékeket és kommunikációs készletet.

A bűnmegelőzési tevékenység a gyakorlati közbiztonság-fenntartó tevékenységnél minőségileg 
több, tudományosan megalapozott, a társadalom fejlődését és a tudomány alrendszerének haladását 
közvetlen  módon  szolgálja,  ezáltal  a  bűnmegelőzés  alrendszere  komoly,  mérhető  hasznot  ad  a 
társadalom számára.

A  bűnmegelőzés  sajátos  kommunikációt  alakított  ki,  amely  kommunikáció  egyértelműen 
megkülönbözteti és elhatárolja a többi alrendszertől.

Szemben a bűnmegelőzés szocialista büntető- és közigazgatási jogi felfogásától, a bűnmegelőzés 
nem bűnüldözési,  valamint  hatósági  igazgatási  tevékenység.  Az állam szerepe  a  bűnmegelőzés 
területén  lényeges,  azonban  e  szerep  nem  hatalmi  jellegű.  Az  állam  szerepe  a  bűnmegelőzés 
támogatása, a rendelkezésre álló források biztosítása, egy hatékony pályázati rendszer kidolgozása 
és működtetése a helyi kezdeményezések támogatására, a bűnmegelőzési alrendszer és az állami 
büntető igazságszolgáltatási, valamint közigazgatási szervek tevékenységének összehangolása, és a 
koordináció. 

Amennyiben  a  bűnmegelőzést  önálló,  elkülönült  társadalmi  alrendszernek  tekintjük,  nem 
beszélhetünk  a  bűnmegelőzésről  két  különálló  értelemben,  nincs  tehát  társadalmi  és  rendészeti 
bűnmegelőzés. A rendészeti szakigazgatás a közigazgatás része, a nyomozó hatóságok által végzett 
vádelőkészítő  tevékenységgel  együtt  a  jog  alrendszerébe  tartozik.  A  jog  és  a  bűnmegelőzés 
egymástól  elkülönültek,  de  egymással  kapcsolatban  állnak,  ezt  bizonyítja,  hogy  sok,  a  jog 
alrendszerében  tevékenykedő  szakember  a  bűnmegelőzés  területén  is  megjelenik  (rendőrök, 
büntetés-végrehajtási  alkalmazottak,  ügyészek,  bírák).  Eddig  a  rendészeti  bűnmegelőzés 
tevékenységi körébe sorolták

- a nyomozó hatóságok felderítési és nyomozási tevékenységét,
- a rendőrség közterületi jelenlétét és intézkedéseit és
- a bűnmegelőzéssel foglalkozó rendőrök tevékenységét.

2010 óta  a  két  új  (nyomozóhatósági  jogkört  nem gyakorló)  rendőri  szerv (Nemzeti  Védelmi 
Szolgálat és Terrorelhárítási Központ) felderítő, a TEK esetében részben elhárítási tevékenységét.

Az  eddig  rendészeti  bűnmegelőzésként  felfogott  tevékenység  részben  a  jog  alrendszerében 
dolgozók  bűnmegelőzési  tevékenysége,  részben  bűnmegelőzési  szakpolitikai  tevékenység.  Ez 
mindaddig nem is okoz érték-összeütközést,  amíg a jog alrendszerében dolgozók bűnmegelőzési 
tevékenysége részben önkéntes, részben elkülönül jogi-igazgatási tevékenységétől. Ha e két feltétel 
nem áll fenn, a jog és a bűnmegelőzés alrendszere között sajátos értékválság alakul ki, mint az a 
bűnmegelőzéssel  fő  tevékenység  keretében  foglalkozó  rendőrök  esetében  megfigyelhető  (e 
problémával később részletesen foglalkozunk).  

A bűnmegelőzés  tehát  kapcsolatban áll  és  rendszerszinten kommunikál  a többi  alrendszerrel, 
sajátos konfliktusban áll azonban a jog alrendszerével. E konfliktus megjelenhet személyes szinten, 
valamint  rendszer  szinten.  A  bűnmegelőzés  szocialista  felfogásából  fennmaradt  fogalmak,  és  e 
fogalmak mentén kialakult jogalkalmazás részben a büntetőjog, részben a közigazgatás részének 
tekinti  a  bűnmegelőzést.  Ezzel  szemben  a  büntető  igazságszolgáltatás  jogállami  keretek  között 
bűnügyi  célú  felderítést  és  nyomozást,  a  közigazgatás  pedig  rendészeti  szakigazgatási 
tevékenységet  végez.  Természetes,  hogy a büntetőjognak és a rendészeti  igazgatásnak (büntetés 
elkerülhetetlensége,  a  nyomozó  hatóságok  tevékenysége,  a  kábítószerek  felhasználásának 
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szabályozása, a közterületi járőrtevékenység stb.) van visszatartó prevenciós hatása. Ez jól tetten 
érhető  a  büntetés  céljának  büntetőjogi  meghatározásában,  amely  alapján  a  büntetés  célja  a 
társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más bűncselekményt 
kövessen  el  (Btk.  79.  §).  A  büntetőeljárás  célja  a  büntetőjogi  felelősség  megállapítása,  míg  a 
rendészeti  igazgatás  célja  a  közigazgatási  értelemben  vett  közrend  fenntartása,  tehát  egyik 
tevékenységnek  sem  a  bűnmegelőzési  értelemben  vett  biztonság  az  alapvető  feladata.  A 
bűnmegelőzés attól, hogy a jog alrendszere is értelemszerűen szolgálja a biztonság érdekeit, még 
önálló. A tudományos életben tevékenykedő kutató orvos napi gyógyító tevékenysége is közvetve 
szolgálja  a  tudomány  érdekeit  is,  de  annak  elsődleges  és  legfontosabb  célja  a  gyógyítás.  Az 
egészség  alrendszerében  soha  nem kerülhet  az  első  helyre  a  tudomány érdeke,  még  egy olyan 
rendkívül  gyorsan  fejlődő  területen  sem,  mint  azt  orvoslás.  Az  egészség  területén  az 
egészséges/nem egészséges bináris kód szerepét a történelemben egyszer már átvette a tudomány 
igaz/hamis  bináris  kódja,  mégpedig  a  náci  koncentrációs  táborokban.  Amikor  a  tudomány 
alrendszere az egészség alrendszerét maga alá gyűri (asszimilálja), az az orvostudomány számára 
korszakos eredményeket képes ugyan hozni, de a kérdés az, hogy ez az ár megfizethető-e. Van-e 
értelme  az olyan  orvostudománynak,  amely a gyógyítás  helyett  embereket  öl?  De feltehetjük  a 
kérdést  úgy  is,  hogy  van-e  értelme  az  olyan  bűnmegelőzésnek,  amely  azt  a  bűnüldözéssel 
azonosítja.   

Szemben a jog alrendszerével a bűnmegelőzés alrendszere tevékenységét nem jogilag szigorúan 
meghatározott  keretek  között  fejti  ki.  A  büntető  igazságszolgáltatás  felderítő  tevékenységét  a 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.), nyomozási tevékenységét a büntetőeljárásról 
szóló 1998. évi XIX. törvény szabályozza. A rendészeti szakigazgatási tevékenység szintén jogilag 
szigorúan  szabályozott  tevékenység,  amelyet  a   közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és más jogszabályok határoznak meg. A jogi 
alrendszerbe tartozó tevékenységek tehát valamilyen eljárási jogszabály előírásai mentén folynak, 
ezzel szemben a bűnmegelőzési tevékenység nem. A bűnmegelőzési tevékenység is, mint bármely 
más alrendszer tevékenysége jogilag szabályozott. E jogi szabályozottság hasonló kommunikációt 
feltételez a jog részéről, mint azt a politika is megteszi valamennyi alrendszerrel, azonban ez nem 
érdek (szakpolitikai) kapcsolat, hanem neutrális, jogi természetű. Azonban a jog a bűnmegelőzés 
alrendszerét  sem  szabályozza  másként,  mint  pl.  a  gazdaság,  vagy  az  oktatás  alrendszerét.  A 
bűnmegelőzés alrendszere tehát tevékenységét nem eljárási jogszabályok alapján fejti ki, mint az a 
jog alrendszerében történik. 

Persze  a  bűnmegelőzés  önálló  alrendszerének  jog  általi  el  nem  ismerése  és  asszimilációs 
törekvései nem járnak a tudománynak az egészség rovására való térnyerésének rettenetes hatásaival, 
de  ettől  eltekintve  ez  egy  káros  folyamat.  A  bűnmegelőzési  alrendszer  kiteljesedése  hatalmas 
társadalmi  haszonnal  kecsegtet  az  egész  társadalom és  a  tudomány  számára,  az  önállósodással 
szembeni törekvések a társadalom szempontjából károsak. 

4.2.b. A bűnmegelőzés szereplői

A Nemzeti bűnmegelőzési stratégia a tények figyelembe vételével helyesen állapítja meg, hogy a 
bűnmegelőzésben  az  állami  szervezeteken  kívül  önkormányzati,  civil  és  egyházi  szervezetek,  a 
gazdaság szereplői, tágabb fókuszban a családok és maguk az állampolgárok vesznek részt. 

A  bűnmegelőzést  nem  önálló  alrendszerként  kezelő  nemzeti  bűnmegelőzési  stratégia 
meghatározása  szerint  „a  bűnmegelőzés  területén  a  legfontosabb  szerepet  vitathatatlanul  a 
rendőrség  tölti  be10”.  A  jelenleg  vázolt  felfogás  alapján  ez  a  megállapítás  azonban  erősen 
vitathatóvá,  hiszen  a  rendőrség  valóban  fontos  szereplője  a  bűnmegelőzésnek,  azaz  a  jog 
alrendszerében dolgozó rendőrök fontos szerepet töltenek be a bűnmegelőzés alrendszerében is. A 
bűnmegelőzés  legfontosabb  szereplői  azonban  vitathatatlanul  a  civil  szervezetek.  Úgy  is 
fogalmazhatunk, hogy míg a jog alrendszer tipikus intézménye a bíróság, az oktatásé az iskola, a 
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gazdaság alrendszeréé a gazdálkodó szervezet, addig a bűnmegelőzés alrendszerének jellegzetes, 
tipikus intézménye a civil szervezet. A bűnmegelőzés alapvetően civil tevékenység és nem állami. 
Állami feladat a bűnüldözés, a felderítés, a nyomozás, a büntető igazságszolgáltatás és a rendészeti 
szakigazgatás. Mint arról szó esett, e tevékenységeknek is van prevenciós, sőt jelentős prevenciós 
hatása, de ettől még nem képezi részét a bűnmegelőzés alrendszerének.  

A stratégia a bűnmegelőzési alrendszerben tevékenykedők között említi az önkormányzatokat, a 
nevelési-oktatási  intézmények  dolgozóit  (óvónőket,  tanárokat,  gyermekvédelmi  felelősöket, 
iskolaorvosokat,  védőnőket,  szociális  munkásokat,  iskolapszichológusokat),  akik  nem  csak  a 
gyermekvédelmi  jelzőrendszer  tagjaiként,  hanem  mint  a  nevelés,  az  egészség-fejlesztés  és 
megőrzés,  a  bűnmegelőzési  információk  közvetítői  vesznek részt  a  prevencióban.  A nevelést  a 
stratégia  a  bűnmegelőzés  egyik  alaptevékenységeként  határozza  meg,  hiszen  a  biztonsággal  és 
annak megőrzésével  kapcsolatos  információkat,  attitűdöket,  magatartásformákat  a  gyermekek és 
fiatalok nevelése folytán lehet a leghatékonyabban elsajátíttatni. 

További szereplők a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok, az egészségügyi ellátórendszer 
tagjai: a védőnői szolgálat, a háziorvosok, a pszichológusok és pszichiáterek, az áldozatsegítők, a 
pártfogó felügyelők, az egyházak és vallási közösségek, a civil szervezetek, amelyek közül több 
mára  professzionális  bűnmegelőzési  civil  szervezetetté  vált.  A  sport  szakszövetségek, 
sportegyesületek és sportlétesítmények bűnmegelőzési szerepe egyre erősödik.

A bűnmegelőzési tevékenység tisztán társadalmi alrendszerét nem szabad alábecsülni, tisztában 
kell  lenni  a  szerepével,  valamint  az  ott  megjelent  értékekkel.  Hagyni  kell  kibontakozni,  el  kell 
ismerni  függetlenségét  a  jog  alrendszerétől.  Ezen  elismeréstől  a  jogi  alrendszer  sem  veszít  a 
fontosságából, mivel jog nélkül és büntető igazságszolgáltatás nélkül nem létezhet bűnmegelőzés 
sem,  mindazonáltal  a  helyén  kezelt  bűnmegelőzés  rendkívül  kis  állami  befektetéssel  hatalmas, 
mérhető, számszerűen, forintosítva is mérhető hasznot hajt a többi alrendszer számára, mivel azokat 
tehermentesíti.  És  természetesen  arról  sem  szabad  megfeledkezni,  hogy  a  bűnmegelőzés 
alrendszerében  tevékenykedők  nagy többsége,  mivel  más  alrendszerekben  is  végez  munkát,  sőt 
jövedelmét ezen alrendszerek biztosítják, így a bűnmegelőzést ellenszolgáltatás nélkül végzi (pl. a 
polgárőrök,  önkéntesek).  Szükséges azonban,  és ez valóban állami  jobban mondva szakpolitikai 
szerepvállalást  igényel,  az  alrendszer  koordinációja,  de  semmiképpen  nem  irányítása  vagy 
közigazgatási értelemben vett felügyelete. Szükséges továbbá a megfelelő források terv és célszerű, 
pályázati alapú elosztása. E szakpolitikai tevékenységet azonban nem a jog alrendszerének, vagy a 
közigazgatásnak, így nem a rendőrségnek kell végeznie. E tevékenység a legjobb helyen a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanácsnál van.

4.2.c. A bűnmegelőzés fogalma

A bűnmegelőzés fogalmának elemei tehát a következők:
- a bűnmegelőzés tevékenység, 
- a bűnmegelőzési tevékenységet a társadalom biztonság iránti igénye hozta létre,
- a bűnmegelőzés alrendszerének értéke a biztonság,
-  a  bűnmegelőzés  a  biztonságos/nem  biztonságos  bináris  kód  mentén  dolgozza  fel  az 

információkat,
-  a  bűnmegelőzés  a  társadalom  sajátos  kommunikáció  mentén  létrejött  professzionális 

alrendszere,
-  a  bűnmegelőzésben  tevékenykedők  jellemzően  más  alrendszerekben  is  fejtenek  ki 

tevékenységet, így a bűnmegelőzés alrendszere szorosan kapcsolódik a politikai alrendszere mellett 
a jog, a tudomány, az oktatás, és az egészség alrendszereihez,

- a bűnmegelőzési alrendszer tevékenyégének célja a bűnalkalmak csökkentése, az áldozattá és 
elkövetővé  válás  elkerülése,  valamint  a  bűnismétlés  megelőzése.  A bűnmegelőzési  tevékenység 
nem jogilag szabályozott, szemben a jogi alrendszer tevékenységével.
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A bűnmegelőzés tehát olyan tevékenység, amelyet a társadalom biztonság iránti igénye hozott 
létre.  Olyan  sajátos  kommunikáción  alapuló,  önálló  társadalmi  alrendszer,  amely  a  valóságot  a 
biztonságos/nem biztonságos  bináris  kód alapján  dolgozza  fel.  A bűnmegelőzés  alrendszerében 
tevékenykedők  jellemzően  más  társadalmi  alrendszerekben  is  érdekeltek,  így  a  bűnmegelőzés 
szoros kapcsolatban áll a jog, a tudomány, az oktatás és az egészségügy társadalmi alrendszereivel. 
Célja a bűnalkalmak, valamint az áldozattá és elkövetővé válás elkerülése, valamint a bűnismétlés 
megelőzése, összefoglalva a társadalom biztonság iránti igényének kielégítése.  

5. A bűnmegelőzés fogalmi elhatárolása a bűntető igazságszolgáltatástól és a 
rendészeti igazgatástól

5.1. A bűnmegelőzés fogalmi meghatározásai 

A  bűnmegelőzési  tevékenységet  a  társadalmi  bűnmegelőzés  nemzeti  stratégiája,  a  nemzeti 
bűnmegelőzési stratégia is megkísérelte meghatározni. E meghatározásokban az a közös elem, hogy 
nem határolja el a bűnmegelőzést a jog alrendszerétől, továbbá ismert olyan meghatározási kísérlet 
is, amely a bűnmegelőzést egyértelműen a nyomozás körébe helyezi. 

5.1.a. A bűnmegelőzés nemzetközi szinten

Az Egyesült Nemzetek Szervezete és a bűnmegelőzés

Most  pedig  vizsgáljuk  meg,  hogy  nemzetközi  és  európai  szinten  hol  helyezkedik  el  a 
bűnmegelőzés,  van-e  önálló,  elkülönült  szervezete,  és  rendelkezik-e  szakpolitikának  tekinthető 
multilaterális nyilatkozattal vagy szerződéssel, azaz uniós szinten önálló alrendszer-e Európában a 
bűnmegelőzés. Utána tekintsük át, hogy hogyan definiálják Európában a bűnmegelőzést.

Az  Egyesült  Nemzetek  Szervezete  és  az  Európa  Tanács  jogfejlesztő  tevékenységének 
középpontjába  az  elmúlt  években  a  gyermekkorú  áldozatok  és  a  tanúk  jogai11,  a  nők  elleni 
erőszakkal  szembeni  fellépés12,  az  áldozatok  segítése13,  a  terrorizmus  áldozatai14  és  a 
börtönügy15 témakörei kerültek.

1991-ben az ENSZ Közgyűlés 46/152 sz. ajánlása meghatározta a bűnmegelőzési prioritásokat 
(városi  bűnözés, fiatalkori  bűnözés, erőszakos bűnözés) és felhívta a Bűnmegelőzési  és Büntető 
Igazságszolgáltatási Bizottságot (Crime Prevention and Criminal Justice Commission) a részletes 
program kidolgozására.  Az ENSZ Gazdasági  és  Szociális  Bizottsága  (ECOSOC) 1995/9 számú 
ajánlása  fogalmazta  meg a  városi  bűnözés  megelőzésének  irányelveit,  az  E/1997/30.  határozata 
pedig  a  bűnmegelőzési  standardok  előzetes  tervezetének  kidolgozásáról  és  vitára  bocsátásáról 
döntött.  Az  ECOSOC  az  1997/33  számú  ajánlásban  foglalta  össze  a  bűnözés  kezelésével  és 
megelőzésével kapcsolatos korábbi ajánlásokat. Az ENSZ egyezmények tehát funkcionális és nem 
elméleti  oldalról  ragadják meg a bűnmegelőzést.  Globális szinten nem is lehet a bűnmegelőzést 
meghatározni, hiszen ma még több államban tekintélyelvű hatalomgyakorlás uralkodik, így azokban 
a bűnmegelőzés nem lehet önálló alrendszer.

Az Európai Unió és a bűnmegelőzés
Az  Európai  Unió  Tanácsának  (Tanács)  tamperei  következtetései  három  fő  területen 

szorgalmaznak  lépéseket:  ezek  a  fiatalkorúak  bűnözése,  a  városok  biztonságának  fokozása, 
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valamint  a  kábítószerrel  összefüggő  bűnözés.  Emellett  az  Unió  két  bűncselekménytípus:  a 
lakásbetörések és az erőszakos bűncselekmények visszaszorítását sürgeti.

A tagállamok közötti bűnmegelőzési célú együttműködést erősítendő az Európai Unió Tanácsa 
2001.  május  28-án  határozatot  fogadott  el  az  Európai  Bűnmegelőzési  Hálózat  felállításáról 
(EUCPN).16 Az EUCPN létrehozásának célja a bűnmegelőzés különböző eszközeinek fejlesztése, 
és a nemzeti, a helyi bűnmegelőzési tevékenység támogatása. Bár a hálózat tevékenysége a bűnözés 
minden  formájára  kiterjed,  a  megerősíti  a  fiatalkori,  a  városi  és  a  kábítószerrel  kapcsolatos 
bűncselekmények prioritását.17

Az  EUCPN  európai  szinten  hordozza  azokat  a  jellegzetességeket,  amelyek  egy  állam 
szakpolitikai kommunikációért felelős szervezetét jellemzik azzal a különbséggel, hogy ebben az 
esetben a kommunikáció az Európai Unió döntéshozó szervei  (politikai  alrendszer)  és az egyes 
tagállamok és azok bűnmegelőzési alrendszerei között folyik. Ez pedig arra enged következtetni, 
hogy a bűnmegelőzés európai szinten sem képezi részét a jog alrendszerének.

A Tanács 2009. november 30-án kelt határozatában leszögezi, hogy az 1999. október 15–16-i 
tamperei ülésén arra a következtetésre jutott, hogy a bűnmegelőzési intézkedések fejlesztésére, a 
legjobb  gyakorlatok  cseréjére,  a  bűnmegelőzés  terén  hatáskörrel  rendelkező  nemzeti  hatóságok 
hálózatának erősítésére, valamint az erre szakosodott nemzeti szervezetek közötti együttműködésre 
van  szükség,  kimondva,  hogy  ezen  együttműködés  elsősorban  a  fiatalkori,  a  városi  és  a 
kábítószerrel  kapcsolatos  bűnözésre  összpontosíthatna.  E  célból  egy,  a  Közösség  által 
finanszírozandó program lehetőségének tanulmányozására hívott fel.

Az Európai Uniónak a szervezett bűnözés megelőzése és a szervezett bűnözés elleni küzdelem 
terén  az  új  évezred  kezdetére  elfogadott  stratégiája  6.  ajánlásában  arra  hív  fel,  hogy a  Tanács 
munkáját a bűnmegelőzésben kellő szakértelemmel rendelkező szakértők segítsék, akár a nemzeti 
kapcsolattartó pontok, akár a nemzeti bűnmegelőzési szervezetek szakértői hálózatának létrehozása 
révén.

A 2001/427/IB  tanácsi  határozat  létrehozta  az  európai  bűnmegelőzési  hálózatot.  Az  európai 
bűnmegelőzési hálózat 2008–2009-ben elvégzett külső értékelése során megállapították a hálózat 
erősítésének  lehetőségeit,  amelyeket  a  hálózat  tanácsa  elfogadott,  és  amely  a  Tanács  döntése 
értelmében szükségessé teszik a 2001/427/IB határozat  hatályon  kívül helyezését  és a hálózatra 
vonatkozó új tanácsi határozattal való felváltását.

Az EU bűnmegelőzéssel kapcsolatos célkitűzései a következők:
Csökkenteni  kell  a bűnalkalmakat,  növelni  kell  a valószínűségét  annak, hogy a bűnelkövetőt 

megbüntetik, valamint redukálni kell a bűncselekményekből származó haszonszerzés lehetőségeit.
Csökkenteni kell azoknak a környezeti tényezőknek a hatását, amelyek következményeképpen 

valaki a bűnözés vagy bűnismétlés világába kerülhet.
Csökkenteni kell az áldozattá válás kockázatát.
Növelni kell az emberek biztonságérzetét.
Elő  kell  mozdítani  és  terjeszteni  kell  a  jogkövető  magatartás  kultúráját  és  a  konfliktusok 

erőszakmentes elhárításának módszereit.
Elő kell mozdítani a „jó kormányzást”, különös tekintettel a korrupció megelőzésére. Meg kell 

előzni a bűnözők beszivárgását a gazdasági, a társadalmi és a politikai struktúrába.
A Tanács 2009/902/IB határozata az európai bűnmegelőzési hálózat (EUCPN) létrehozásáról és 

a 2001/427/IB határozat hatályon kívül helyezéséről 2. cikk (2) bekezdése szerint, a bűnmegelőzés 
kiterjed  mindazokra  az  intézkedésekre,  amelyek  célja  a  bűnözésnek  és  az  állampolgárok 
biztonságérzete hiányának mind mennyiségi, mind minőségi értelemben való csökkentése vagy az 
ahhoz  egyéb  módon  való  hozzájárulás,  akár  a  bűncselekmények  elkövetésétől  való  közvetlen 
elrettentés,  akár  a  bűnözés lehetőségének és  okainak visszaszorítására  irányuló  szakpolitikák  és 
fellépések  révén.  Idetartoznak  a  kormány,  a  hatáskörrel  rendelkező  hatóságok,  a  büntető 
igazságszolgáltatási  szervek,  a  helyi  hatóságok  és  az  általuk  létrehozott  európai  szakértői 
szövetségek, a magán- és önkéntes szektorok, a kutatók és a közvélemény a média támogatásával.
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E meghatározás nem fogalmi, hanem funkcionális, ráadásul nem tekinti önálló alrendszernek a 
bűnmegelőzést,  hiszen  a  közvetlen  elrettentést,  tehát  a  büntető  igazságszolgáltatást,  valamint  a 
rendészeti igazgatást is a bűnmegelőzés körébe sorolja. Mindazonáltal,  ha kizárólag funkcionális 
oldalról  kívánjuk  megközelíteni  a  bűnmegelőzési  tevékenységet,  akkor  e  tevékenységek 
vitathatatlanul  csökkentik  a  bűnözést,  illetve  hozzájárulnak  a  lakosság  biztonságérzetének  a 
növekedéséhez.  Mindebből  azonban  látható,  hogy európai  szinten  sem került  még  a  helyére  a 
bűnmegelőzési tevékenység. Egyébként a bűnmegelőzés európai szintű önállóságát bizonyítja, hogy 
a rendészeti együttműködésnek, illetve a közös rendészeti politikának elkülönült szervezeti keretei 
vannak az EU-n belül is, amelyek nem tartoznak az EUCPN keretei közé.

Jól látható, hogy a bűnmegelőzés tisztán funkcionális meghatározása a jog alrendszere irányából 
fakad, mivel egy-egy ilyen megközelítés éppen az önállóság tagadásának lehet az eszköze.  

5.1.b. A bűnmegelőzés fogalmának hazai megközelítése

A társadalomi bűnmegelőzés nemzeti stratégiáján és a nemzeti bűnmegelőzési stratégián kívül 
kutatásaink során egyetlen olyan fogalom-meghatározást találtunk, amely alapvetően más jelleget 
képvisel a két stratégiában fellelhető ugyancsak funkcionális meghatározástól.

Hevér  Enikő  „A  rendőri  nyomozások  jellemzői  és  definiálásának  fejlődése  2012.”  című 
dolgozatában az alábbiak megfogalmazás olvasható:

„A bűnügyi szakterület  első fő része a bűnmegelőzés,  mely a nyomozást megelőzően,  vagy 
azzal párhuzamosan működő folyamatos tevékenység. Definíciója szerint központi és területi 
bűnmegelőzési  egységei  által  irányított,  állami  és  önkormányzati  szervekkel,  társadalmi 
szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint az állampolgárokkal és azok közösségeivel 
együttműködve  végzett  olyan  bűnügyi  tevékenység,  amely  a  bűncselekmények  számának 
csökkentését, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását, továbbá az áldozattá és az 
ismételt áldozattá válás megelőzését szolgálja. A bűnmegelőzést nevezhetjük össztársadalmi 
feladatnak  is,  hiszen  a  rendőri  tájékoztatás  és  figyelemfelhívás  mellett  az  állampolgárok 
figyelmére  és  elővigyázatosságára  is  szükség  van  például  a  bűncselekmények  megelőzése 
érdekében. A bűnmegelőzés általános feladatai közé tartozik többek között a helyi és területi 
médiumok tájékoztatása  az  aktuális  bűnmegelőzési  ajánlásokról,  a  lakosság  ismertetése  a 
nagyobb számú bűncselekményekről,  vagy  a  megelőzésre  vonatkozó  és  az  áldozattá  válás 
elkerülése  érdekébeni  tanácsokról.  Feladata  még  a  lakosságot  leginkább  érintő 
bűncselekmények,  szabálysértések  alakulásának,  gyakoriságának,  elkövetési  formájának 
felmérése.  Ezekre  tekintettel  javaslatokat  fogalmazhatnak  meg  a  nyomozások  és  egyéb 
eljárások hatékonyságának növelése érdekében.” 

E  meghatározás  a  nyomozás  részeként  határozza  meg  a  bűnmegelőzést,  ami  helytelen.  A 
nyomozás a büntetőeljárás része, így jogilag szabályozott  eljárás keretében végzett  tevékenység, 
amely alapvető célja a büntetőjogi felelősség megállapítása. Hibája még a meghatározásnak, hogy a 
bűnmegelőzési  tevékenység nem képezi a rendészeti  szakigazgatás részét,  és a bűnmegelőzéssel 
foglalkozó  civil  szervezetek  semmi  estre  sem  állnak,  és  nem  is  állhatnak  a  rendőrség 
bűnmegelőzéssel foglakozó egységeinek az irányítása alatt.  

A  bűnmegelőzés  nemzeti  stratégiájáról  szóló  115/2003.  (X.  28.)  OGY  határozata  a 
bűnmegelőzést gyakorlati, funkcionális oldalról ragadja meg:

„A társadalmi bűnmegelőzés komplex rendszerében három fő területet különböztetünk meg:
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A bűnmegelőzéssel jelenleg is hivatalból foglalkozó alrendszer területét, amely magába foglalja 
a tradicionális  bűnözés csökkentését célzó rendőrségi és a büntető igazságszolgáltatási  feladatok 
ellátását.

Az  állami  szervek,  hatóságok  szoros  ágazati  együttműködését  a  bűnokok  hatásának,  a 
bűnalkalmak számának, az áldozattá válás kockázatának csökkentése érdekében. Ideértünk minden 
olyan feladatot, amely ágazati, illetve tárcaközi együttműködésben valósítható meg.

A társadalmi bűnmegelőzés rendszere akkor teljes, ha a helyi és a tágabb közösség is részt vállal 
benne,  ha  a  célok  elérése  érdekében  számítani  lehet  minden  olyan  személy  és  szervezet 
közreműködésére,  amelyek  a  társadalom önvédelmi  képességének javítása  érdekében cselekedni 
tudnak és akarnak. Így különösen fontos az önkormányzatok, a civil szervezetek, az egyházak, a 
gazdasági élet szereplői, a közösségek és a magánszemélyek aktív közreműködése.

A társadalmi bűnmegelőzés három fő területét alkotó alrendszerek tevékenysége összehangoltan, 
egymásra épülve és egymást kiegészítve valósul meg ”.

A  meghatározással  szemben  alapvető  kritikaként  fogalmazható  meg,  hogy  társadalmi 
bűnmegelőzésről  beszél,  ami  természetesen  önmagában  hordozza  a  „másik”  bűnmegelőzés,  a 
rendészeti bűnmegelőzés létét. Amennyiben a bűnmegelőzést önálló alrendszernek fogjuk fel, akkor 
„a  bűnmegelőzés/minden  más  ezen  kívül”  felfogásból  kiindulva  egységes  alrendszeri  szintű 
bűnmegelőzésről  beszélhetünk,  amelyben  az  állami  szerveknek,  különösen  bizonyos  állami 
szervekben  tevékenykedőknek  szerepe  van,  tehát  ezen  alrendszerben  is  megtalálhatóak.  A 
bűnmegelőzés  önálló  szakpolitikai  szinten  azonban  nincs  alárendelve  a  rendőrségnek,  és  a 
rendészeti tevékenységnek! Ez talán a legfontosabb bizonyíték arra vonatkozóan, hogy nem létezik 
rendészeti  bűnmegelőzés,  illetve hogy a bűnmegelőzést  nem a rendőrség irányítja.  A rendőrség, 
illetve  pontosabban  fogalmazva  a  rendészeti  igazgatás  kívülről  segíti  a  bűnmegelőzést. 
Szakpolitikai  szinten  a  politikai  alrendszer  külön-külön  kommunikál  a  jog  és  a  bűnmegelőzés 
alrendszereivel.  A  jog  alrendszerének  része  a  rendészet  vagy  rendészeti  igazgatás,  így  a 
bűnmegelőzési szakpolitika mellett, amelynek szervezete a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, létezik 
önálló rendészeti politika is, és e szakpolitikák egymás mellett,  egymást kiegészítve léteznek, és 
egyik sem uralkodhat a másik felett.

A  nemzeti  bűnmegelőzési  stratégia  komplex  módon  közelíti  meg  a  bűnmegelőzési 
tevékenységet, bonyolult hosszú leírással próbálja meghatározni, jobban mondva a tényeket leírni:

 „Bűnmegelőzés  alatt  minden olyan  intézkedést  és beavatkozást  értünk, amelynek célja vagy 
eredménye  a  bűnözés  mennyiségi  csökkentése  és  az  állampolgárok  biztonságérzetének  javítása, 
történjék  az  a  bűnalkalmak  csökkentésével,  a  bűnözést  gerjesztő  okok hatásának  mérséklésével 
vagy az áldozattá válás megelőzésével. A jó bűnmegelőzési politika nem egyetlen dimenzióban – 
hagyományosan  az  elkövetővé  válás  megelőzésének  dimenziójában  –  értelmezi  a  prevenciós 
feladatokat,  hanem  célba  veszi  a  bűnelkövetés  minden  lehetséges  aspektusát:  az  elkövetőt,  az 
áldozatot és a bűncselekményi szituációt is.

A  komplex  bűnmegelőzési  megközelítésnek  egyszerre  kell  rövid-,  közép-  és  hosszú  távon 
eredményt elérnie – így egyaránt feladata lehet egy bűnözési szempontból súlyosan fertőzött terület, 
például  egy  közpark  környékének  biztonságosabbá  tétele,  ahol  a  közvilágítás  megoldásával,  a 
környezet rendbetételével rövid időn belül jelentős közbiztonsági javulás érhető el, vagy például az 
iskolai  erőszak visszaszorítása,  amely jellemzően egymásra épülő,  hatásait  csak hosszabb távon 
kifejtő munkával  kezelhető sikeresen.  Ezek a feladatok eltérő megközelítést,  más-más eszközök 
igénybevételét  követelik meg. Míg rövid távon nem várható kedvező hatás az elkövetővé válást 
gerjesztő reprodukciós folyamatok alakításától,  addig a közbiztonságot koncentráltan, gyorsan és 
látványosan javító,  tipikusan szituációs eszközök – a mélyen húzódó reprodukciós folyamatokra 
gyakorolt  hatás híján – jellemzően nem vezetnek hosszú távú,  tartós eredményre.  Az elkövető-, 
áldozat-  és  szituációközpontú  bűnmegelőzési  eszközök  együttes  alkalmazása  tehát  a  komplex 
bűnmegelőzési  politika  egyik  legfontosabb  követelménye.  A  bűnmegelőzés  differenciáltsága 
azonban más elvárásokban is visszatükröződik. Így többek között a bűnözéskontrollban részt vevők 
körének kiszélesedésében.  Az állam a bűnözésért  viselt  felelősségének egy részét  a  társadalom 
egyéb szegmenseire – az önkormányzatokra, a közösségekre, az üzleti szférára, az egyházakra és 
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végső soron az állampolgárra – telepíti. Ezt a felelősség-megosztást a partnerség elve fejezi ki. A 
bűnmegelőzés koncepciója szerint a megelőzési tevékenység az állam, a közösségek és a polgárok 
közötti folyamatos kommunikáció során alakul: ebben a folyamatban fejeződnek ki a helyi érdekek 
és problémák, fogalmazódnak meg a problémákhoz igazodó megoldási javaslatok, és történik meg a 
sikerekről vagy kudarcokról szóló visszacsatolás. 

A bűnmegelőzés a kriminálpolitika része. A kriminálpolitika nemcsak azt határozza meg, hogy 
milyen  magatartásokat  kell  büntetendővé  nyilvánítani,  illetve  hogy a  büntetendő  cselekmények 
elkövetőit milyen mértékben kell büntetni, hanem kijelöli a bűnözéssel szembeni küzdelem büntető 
igazságszolgáltatási  rendszerén  túlnyúló  feladatokat  is.  A  társadalompolitikába  beágyazott 
kriminálpolitika  foglalkozik  a  bűnmegelőzés,  az  áldozatsegítés,  a  mediáció  és  a  bűnüldözés 
hatékony módszereivel, illetve a bűnözés okozta hátrányok mérséklésével kapcsolatos feladatokkal 
is.”

A  nemzeti  bűnmegelőzési  stratégia  tehát  megpróbálja  a  magyarázaton  és  a  funkciók 
meghatározásán túl a bűnmegelőzést elhelyezni: azt, mint a kriminálpolitika részét meghatározni. A 
bűnmegelőzési  tevékenység  azonban  nem  része  a  kriminálpolitikának,  a  kriminálpolitika  a 
bűnözéssel,  illetve  a  bűnözéskontrollal  kapcsolatos  valamennyi  szakpolitika  összessége.  A 
kriminálpolitikába  beleértendő  a  bűnmegelőzési  szakpolitika  mellett  a  büntetőjog-politika,  a 
rendészeti vagy rendvédelmi politika stb.. A bűnmegelőzési szakpolitika, mint arról már szó esett, 
az a hermeneutikai szűrő, az a puffer, amelyen keresztül a bűnmegelőzés alrendszere és a politikai 
alrendszer  kommunikál  egymással.  A  bűnmegelőzés  tevékenység,  és  nem  politika.  A  büntető 
igazságszolgáltatást  sem  tekintjük  a  jogpolitika  részének.  A  bíráskodás,  mint  tevékenység 
immanens  része  a  jog  alrendszerének,  de  nem  lehet  része  a  jogpolitikának.  A  bűnmegelőzés 
politikával azonosított elhelyezése nem állja meg a helyét. 

5.2. A bűnmegelőzés kapcsolódása más alrendszerekhez

A  bűnmegelőzési  alrendszer  kapcsolatait  vizsgálva  már  megállapítottuk,  hogy  a  többi 
alrendszerhez  hasonlóan  sajátos  kapcsolatban  áll  a  politikai  alrendszerrel,  szoros,  azonban 
konfliktusos  a  kapcsolata  a  jog alrendszerével,  azon belül  a  büntető  igazságszolgáltatással  és  a 
rendészeti szakigazgatással.

A bűnmegelőzési  tevékenység önálló alrendszerként  kapcsolódik továbbá a jog, az oktatás,  a 
tudomány az egészségügy és persze a gazdaság alrendszereihez. Ezen alrendszerekkel személyes és 
rendszerszintű  kapcsolat  is  fennáll,  hiszen  a  bűnmegelőzési  alrendszerben  tevékenykedők  más 
alrendszerben is megjelennek, sőt főtevékenységüket leginkább ezen alrendszerekben fejtik ki. A 
bűnmegelőzés alrendszerében végezett fejlesztésekből és kutatásokból, az elért eredményekből az 
„együttműködő” alrendszerek is profitálnak, és persze a bűnmegelőzés is merít ezen alrendszerek 
eredményeiből és módszertanából. 

A bűnmegelőzés és az oktatás kapcsolata

A bűnmegelőzés és a politikai, valamint a jogi alrendszer kapcsolatát áttekintve megállapíthatjuk 
tehát,  hogy  a  bűnmegelőzés  és  a  politikai  alrendszerének  kapcsolatából  önálló  bűnmegelőzési 
szakpolitika  született.  A  jog  alrendszere,  bár  a  bűnmegelőzés  alrendszerének  önállóságát  nem 
ismeri el, ennek ellenére kívülről és hasonlóan szabályozza, mint a többi (pl. gazdaság) alrendszert. 
A bűnmegelőzés alrendszere azonban belső szabályozását  tekintve a jog alrendszeréhez hasonló 
szigorú eljárási szabályokkal nem rendelkezik.

A  bűnmegelőzés  területén  alapvetően  fő  tevékenységüket  más  alrendszerben  kifejtők 
tevékenykednek.  Nem lehet  eltekinteni  azonban  attól,  hogy egy alrendszer  attól  lesz  önálló  és 
professzionális,  a sajátos csak rá jellemző kommunikáció azért  alakulhat  ki,  mert  vannak olyan 
profi szakemberek, akik elsősorban az adott alrendszerben tevékenykednek. Ahhoz, hogy ezek a 
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szakemberek megjelenhessenek, szükséges az, hogy az adott alrendszer ismereteinek felső szintű 
oktatása létezzen az oktatás alrendszerében. A jog és az egészségügy, az orvoslás, vagy éppen a 
gazdaság  alrendszerei  önálló  felsőoktatási  karokkal  rendelkeznek,  hasonlóan  a  tanárképzéshez. 
Persze ezek az alrendszerek nem két évtizede jöttek létre. A bűnmegelőzés esetében az elkülönülés 
bizonyításához  elegendő,  ha  létezik  valamiféle  képzési  anyag,  létezik  olyan  felsőoktatási 
intézmény, amelyben a bűnmegelőzés önálló, legalábbis tantárgyi szintű oktatása folyik, és persze 
léteznek professzionális bűnmegelőzési szakemberek.

1)  A  bűnmegelőzés  oktatásának  többszintű  tananyaga  létezik.  Vitathatatlanul  ilyen  a 
bűnmegelőzéssel  foglalkozó  rendőrök  által  oktatott  DADA  és  ELLENSZER  tananyagok.  E 
tananyagok mára  megújultak,  korszerű kompetencia  alapú képzési  anyagokká váltak.  E képzési 
programok bár professzionálisak, azonban általános és középiskolás gyerekek számára készültek. 
Ez persze nem professzionális szakemberképzés az oktatás alrendszerén belül. Azonban az utóbbi 
években több felsőfokú oktatási  intézményben önálló tantárgyként jelenik meg a bűnmegelőzés. 
Akkreditált  tananyag  lett  a  Prevenciós  Médiatár  pedagógus  továbbképzése  ·(engedélyszám: 
82/177/2012) „Bűnmegelőzés az iskolában (kompetenciafejlesztő és módszertani  továbbképzés)” 
címmel. Tananyag: Prevenciós médiatár tananyag. Létezik „Élménypedagógia” címmel kifejezetten 
a bűnmegelőzéssel  foglalkozó tanárok részére készített  tankönyv,  amely egy hetes továbbképzés 
tananyaga. Látható, hogy mindössze két évtized alatt a bűnmegelőzés alrendszere kialakította saját 
oktatási  anyagait,  és  ha  nem  is  önálló  karokkal,  önálló  diszciplínaként  képviselteti  magát  a 
felsőfokú oktatásban és továbbképzésben. 

2)  A  rendőrségen  kifejezetten  bűnmegelőzéssel  foglalkozókról,  és  jó  néhány  általános  és 
középiskolai oktatóról, akik a bűnmegelőzési ismereteket oktatják, és e tárgyban tananyagot írnak, 
publikálnak,  elmondható,  hogy  a  bűnmegelőzés  professzionális  szakemberei.  Több  jogász  is 
jelentetett  meg  publikációt,  és  szociológusok  végeztek  kifejezetten  bűnmegelőzési  tárgyú 
kutatásokat.  Nem is  szólva  itt  a  magánbiztonság  vitathatatlanul  a  bűnmegelőzés  alrendszeréhez 
tartozó vagyonvédelemmel professzionális szinten foglalkozó gazdálkodó szervezetek dolgozóiról, 
a vagyonvédelemmel foglalkozó mérnökökről és a vagyonvédelmi tanácsadó irodákról. 

A bűnmegelőzés és a bűncselekmény

A  bűnmegelőzés  alapértéke  a  biztonság.  Láttuk,  hogy  szemben  a  bűnmegelőzéssel  a 
bűnmegelőzés  alrendszerében a biztonság fogalmát  nem tudjuk meghatározni.  Azt azonban már 
érintettük,  hogy  mely  tevékenységek  azok,  amelyeket  az  alrendszer  a  céljának,  a  biztonság 
megteremtése elérése érdekében ellát.

A  bűncselekményt  a  jog  alrendszere  jogszabályi  szinten,  mint  büntetendő,  társadalomra 
veszélyes és bűnös cselekményt határoz meg. Ennél jobb és árnyaltabb a tudományos, Nagy Ferenc 
által  javasolt  fogalom, amely alapján a bűncselekmény olyan cselekmény,  amely tényállásszerű, 
büntetőjog-ellenes  (alaki  és  materiális  értelemben  egyaránt)  és  bűnös.  A  bűnmegelőzés 
értelmezésében  a  bűncselekmény,  de  helyesebb  a  nem  biztonságos  cselekmény  fogalmának  a 
bevezetése, biztosan nem egyezik meg az előbbi jog alrendszeréből származó meghatározással. Ha 
ez a prepozíció igaz, az nem jelent mást, mint azt, hogy a bűnmegelőzés alrendszere önálló, a jog 
alrendszerétől független, abban már értelmezett fogalmakat dolgoz ki, tehát önálló kommunikációs 
készlettel rendelkezik.

A  fenti  kérdés  megválaszolása  előtt  fontos  megvizsgálni,  hogy  ki  teszi  fel  a  mi  a  nem 
biztonságos,  kérdést,  tehát  kit  és  mitől  kell  megvédenie  a  bűnmegelőzésnek  és  persze  milyen 
eszközökkel.

A bűnmegelőzés szocialista  felfogása idején a válasz kezdetben,  mint  azt  az 1922-es szovjet 
Btk.-ban láttuk a társadalomra, helyesebben persze az államra veszélyes cselekmény az volt, amit a 
hatalom annak nyilvánított. Ebben az időben még a bűncselekmény meghatározásának sem volt túl 
sok  értelme,  mivel  a  Btk.  a  társadalomra  veszélyesség  és  az  ellenforradalmi  bűncselekmény 
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meghatározásával tulajdonképpen a védelemi vagy bűnmegelőzési funkciót ott állapította meg ahol 
akarta. Az volt a bűncselekmény, és az ellen kellett védekezni, azaz megelőzni, amit a szocialista 
állam annak gondolt. 

Demokratikus keretek között a büntető törvénykönyvek a bűncselekmény fogalmát általában a 
fenti  értelemben  határozzák  meg.  A  büntetőjog  további  jellegzetessége,  hogy  e 
fogalommeghatározás mellett léteznek büntethetőséget kizáró okok. Jelenleg a Btk. szerint ezek a 
következők:  a gyermekkor,  a kóros elmeállapot,  a  kényszer  és a fenyegetés,  a tévedés,  a jogos 
védelem, a végszükség, a jogszabály engedélye, a törvényben meghatározott egyéb ok. 

A bűnmegelőzés maga határozza meg, hogy mit tekint nem biztonságos cselekménynek, amely
1) lefedi ugyan a bűncselekmény fogalmi kereteit, de annál több,
2)  több  a  Btk.  különös  részében  található  bűncselekmény  a  bűnmegelőzés  szempontjából 

irreleváns,  mivel  ezek  bár  materiális  értemben  természetesen  jogellenesek,  azaz  veszélyesek  a 
társadalomra, azonban a társadalom tagjait közvetlen módon e cselekmények nem veszélyeztetik, és 
mivel lévén a bűnmegelőzés önálló társadalmi alrendszer, így nem a jog határozza meg, hogy mely 
cselekmények ellen kíván a társadalom közvetlenül védekezni.

3) A bűnmegelőzési alrendszer szempontjából mindegy, hogy a nem biztonságos cselekményt ki 
követi el (pl. kóros elmeállapot vagy gyermekkor miatt nem büntethető). Amikor vagyonvédelmi 
készüléket  fejlesztenek,  vagy  rablás  megelőzési  tanácsokat  adnak,  e  célból  pl.  pánikgombot 
telepítenek,  fel  sem merül,  hogy pl.  ha a  cselekményt  egy elmebeteg  kívánja elkövetni,  azt  ne 
kellene megelőzni, vagy tűrni kellene, még akkor is ha e személy adott esetben a cselekményért 
nem tartozik büntetőjogi felelősséggel.

4) Bizonyos bűncselekmények nem érik el azt szintet amely a társadalom önvédelmi reflexét 
kiváltaná,  és  persze  vannak  olyan  társadalomra  egyébként  súlyosan  veszélyes  cselekmények 
amelyek  ritkaságuk,  vagy  más  ok  miatt  egyáltalán  nem  jelentenek  érzékelhető  veszélyt  a 
társadalomra,  így ezek  a  cselekmények  nem képezik  a  bűnmegelőzési  tevékenység  tárgyát.  Ha 
pozitív  meghatározást  kívánunk  adni,  könnyebb  azoknak  a  bűncselekményeknek  a  felsorolása 
amelyek a bűnmegelőzés szempontjából lényegesek, azaz a társadalmat közvetlenül támadják. E 
bűncselekményi  körbe  a  vagyon  elleni  bűncselekmények  és  a  személy  elleni  bűncselekmények 
tartoznak. Ma még vitatott kérdés, hogy a közlekedésbiztonság, illetve a baleset-megelőzés tárgya-e 
a bűnmegelőzésnek. Azt azonban mindenki elismeri, hogy a bűn- és baleset-megelőzés egy tőről 
fakad és összefügg. Ebben az esetben a közlekedési bűncselekmények is e körbe értendők. Mint azt 
a nemzeti bűnmegelőzési stratégia is megállapítja, a tulajdon elleni szabálysértés és a társadalom 
tagjait  közvetlenül  zavaró  (pl.  rendzavarás  és  garázdaság)  szabálysértések  tárgyát  képezik  a 
bűnmegelőzés alrendszerének. Szemben más szerzőkkel a magunk részéről határozottan vitatjuk, 
hogy  a  korrupciós  bűncselekmények  tárgyát  képezik  a  bűnmegelőzés  tevékenységének.  A 
bűncselekmények jogi tárgya elsősorban a közbizalom. A korrupció alapvetően látens cselekmény, 
ami  természetesen  zavarja  a  társadalom tagjait  is,  azonban  amíg  azzal  valaki  közvetlenül  nem 
találkozik, nem igazán vesz róla tudomást. A korrupció ellen valódi értelemben vett megelőzési 
tevékenységet kell folytatni, de ez nem a bűnmegelőzés társadalmi alrendszerének, hanem a büntető 
igazságszolgáltatás, tehát a jog alrendszerébe tartozó, mert bűnüldözési tevékenység. A korrupció 
esetében a speciális büntethetőséget megszüntető ok alkalmazása, valamint az elrettentés, idegen a 
bűnmegelőzési tevékenységtől.  

A bűnmegelőzés alrendszere tehát maga határozza meg fogalmait, így azt is, hogy bináris kódját 
milyen  tartalommal  tölti  ki,  tehát  mit  ért  „nem  biztonságos”  alatt.  Mindazonáltal  jelentősnek 
gondoljuk,  hogy  amennyiben  ennek  lehetőségei  adottak,  kérdőíves  kutatás  keretében  a 
bűnmegelőzés  alapfogalmaival,  valamint  a  bűnmegelőzési  tevékenység  rendeltetésével 
kapcsolatban kutatásra kerüljön sor. Úgy gondoljuk, hogy előremutató és használható információk 
birtokába  kerülhetne  a  bűnmegelőzési  alrendszer,  ha  a  bűnmegelőzés  valamennyi  szereplője  ki 
tudná fejteni, hogy mit gondol, milyen tartalmat tulajdonít egy-egy alapfogalommal kapcsolatban.  

A következőkben fogalmi szinten elhatároljuk a bűnmegelőzést  a rendészeti  igazgatástól  és a 
büntető  igazságszolgáltatástól.  Ez  utóbbi  területen  meghatározzuk  a  felderítés  és  a  nyomozás 
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tevékenységét  abból  a  célból,  hogy  a  bűnmegelőzési  tevékenységet  semmi  esetre  se  lehessen 
azokkal összekeverni.

5.2.a. Rendészet vagy rendvédelem

A rendészeti szakigazgatás meghatározása nem könnyű, már többen is tettek kíséreltet rá, így 
elegendő e meghatározások alapján az azokban megtalálható közös elemek szintetizálása.

Concha Győző leszögezi: „...nincs az állami és társadalmi jelenségek között még egy, melynek 
természete iránt annyira eltérne a tudományban és az életben a felfogás, mint a rendőri működés 
iránt”, megállapítja továbbá, hogy „A rendőrség természetének megállapítása a rend és különösen 
azon rend iránti eligazodást kíván, amelyet közrendnek nevezünk”. Concha Győző kifejti továbbá, 
hogy a rendészet központi eleme tehát a közrend és nem a közbiztonság vagy a biztonság, amely 
fennállása „attól függ, hogy ha tényezői,  a nekik szánt működést háborítatlanul,  a jog szabályai 
szerint, az államcél követelményei szerint kifejthetik”. Karvasy Ágost a rendészet tárgyát szintén 
nem a biztonsággal azonosítja, amikor megállapítja „azoknak a veszélyeknek és háborításoknak az 
elhárítása,  amelyek  származhatnak  vagy  az  emberek  gonosz  akaratából,  vagy  azoknak 
vigyázatlanságából, vagy a természeti elemektől”. 

Magyary  Zoltán  szerint  a  rendészeti  tevékenység,  összevetve  az  államigazgatás  többi  ágával 
sajátos  jegyeket  mutat,  ugyanakkor  „A  rendészet  [...]  hatásköre  a  közigazgatás  minden  ágába 
belenyúlik,  ezért  tartozik  az  általános  igazgatáshoz”.  Célja  határozottan  az,  hogy  biztosítsa  az 
általános nyugalmat, biztonságot, békét, azonban nem pozitív, hanem védő, elhárító tevékenység, és 
ezért különbözik a szakirányú közigazgatástól. Magyary szerint rendészetnek a közrendnek egyesek 
által való megzavarása elleni védelmet nevezzük. 

A  napjainkban  leginkább  elfogadott  álláspont  Szamel  Lajosé,  amely  szerint  rendészet  alatt 
értendő az olyan állami tevékenység, amely a közrend megzavarásának megelőzésére, a közvetlenül 
zavaró  magatartás  megakadályozására  és  a  megzavart  rend  helyreállítására  irányul.  E 
meghatározásokból  levonható  következtetés  tehát,  hogy  a  rendészet  állami  tevékenység,  és 
végeredményben  a  közrend  fenntartását,  vagy  a  megzavart  közrend  helyreállítását  hivatott 
szolgálni.

A fogalom-meghatározások  alapján  a  rendészeti  tevékenység  ismérveit  az  alábbiakban  lehet 
megragadni, és elhatárolni a bűnmegelőzéstől: 

A rendészeti szakigazgatás nem azonos a rendvédelmi szervek tevékenységével.
A rendészeti szakigazgatás állami tevékenység és része a közigazgatásnak.  Lorenz von Stein 

szerint rendészet mindazon forma, melyen keresztül a kormány beavatkozik az igazgatásba, tehát a 
rendészet a közigazgatás specifikus jegyeket mutató része.  Ezzel  szemben a bűnmegelőzés nem 
állami tevékenység, elsősorban a civil társadalom tevékenysége.

A közigazgatás és a közigazgatási eljárás jogilag szabályozott tevékenységek, ebből következik, 
hogy  a  közigazgatás  rendszertani  értelemben  a  jog  alrendszerének  a  része,  a  valóságot  a 
jogos/jogtalan bináris kód mentén dolgozza fel. A bűnmegelőzési alrendszer tevékenysége annyiban 
szabályozott,  mint  más  jogon kívüli  alrendszerek  tevékenysége.  A bűnmegelőzés  tevékenységét 
nem eljárási jogszabályok maghatározta keretek között látja el.  

A rendészeti igazgatásnak talán a legfontosabb ismérve, immanens eleme az úgynevezett állami, 
vagy legitim erőszak monopólium.  A bűnmegelőzési  tevékenység jogállami  keretek között  nem 
gyakorolja az állami erőszak monopóliumot, a civil szervezetek, amelybe a polgárőr egyesületek is 
beleértendők tevékenységük során nem látnak el rendőri feladatokat, nem foganatosítanak rendőri 
intézkedést. 

A  rendészeti  igazgatás  tehát  a  közigazgatás,  így  a  jog  alrendszerének  a  része,  szemben  a 
bűnmegelőzés  biztonságos/nem biztonságos bináris  kódjával a jogos/jogtalan mentén értékeli  az 
információkat.  A rendészeti  igazgatás erőszak monopóliumon alapuló állami tevékenység.  Ezzel 
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szemben a bűnmegelőzés a civil társadalom tevékenysége, így a két alrendszert mind a helye, mind 
a tevékenysége és a szereplői is elhatárolják egymástól.

5.2.b. A bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás kapcsolata, az érték-
konfliktus

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 1. § (1) bekezdése szerint a rendőrség 
feladata  az  Alaptörvényben  meghatározott  feladatok  mellett  a  határforgalom  ellenőrzése,  a 
terrorizmus elleni küzdelem és az e törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú 
ellenőrzés, valamint a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzése. A (2) bekezdés 1. pontja 
szerint,  a rendőrség az Alaptörvényben,  az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más 
jogszabályban  meghatározott  bűnmegelőzési,  bűnüldözési,  államigazgatási  és  rendészeti 
feladatkörében:

1. általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését, 
megakadályozását és felderítését, valamint a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzését,

Magyarország  Alaptörvénye  46.  cikk  (1)  bekezdése  a  rendőrség  alapvető  feladatát  a 
bűncselekmények megakadályozásában, felderítésében, a közbiztonság, a közrend és az államhatár 
rendjének védelmében határozza meg. 

A  Magyar  Köztársaság  Alkotmányáról  szóló  1949.  évi  XX.  törvény  még  nem  szólt  a 
bűncselekmények  megakadályozásáról,  mint  önálló  rendészeti  feladatról,  amikor  40/A.  §  (2) 
bekezdésében akként rendelkezett, hogy a rendőrség alapvető feladata a közbiztonság, a közrend és 
az államhatár rendjének védelme.

Az Alaptörvényhez fűzött indokolás szűkszavúan csak annyit  mond, hogy „az Alaptörvény a 
rendvédelmi  funkciókkal  rendelkező szervek közül  kiemeli  a  rendőrséget és a  nemzetbiztonsági 
szolgálatokat.  Mindkét  szervezet  vonatkozásában funkcionális,  feladatköri  meghatározással  él:  a 
rendőrség alapvető  feladata  a bűncselekmények megakadályozása,  felderítése,  a közbiztonság,  a 
közrend és az államhatár rendjének védelme, a nemzetbiztonsági szolgálatoké pedig Magyarország 
függetlenségének és törvényes rendjének védelme, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése.”

Az  Alaptörvény  feladat-meghatározása  jelentős,  amikor  a  bűnmegelőzés  helyett  a 
bűncselekmények megakadályozását határozza meg bűnüldözési feladatként. Az Rtv. nem vezeti át 
következetesen  az  Alaptörvény  rendelkezését,  mivel  a  rendőrség  általános  bűnügyi 
nyomozóhatósági feladatai között meghagyta a bűncselekmények megelőzését, és az alaptörvényi 
meghatározást csak e mellé emelte. 

El  kell  tehát  határolni  „bűncselekmények  megelőzése”  és  a  „bűncselekmények 
megakadályozása”  fogalmakat.  További  kérdés,  hogy  a  bűnmegelőzési  tevékenység,  különösen 
akkor, ha azt, mint társadalmi alrendszert határozzuk meg, lehet-e az általános nyomozóhatósági 
jogkör része? A bűnmegelőzést önálló társadalmi alrendszerként értelmeztük, így nem tartozhat a 
jog alrendszerébe, így a rendőrség általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkörének sem lehet az 
eleme. A bűnmegelőzés ilyen meghatározása és elhelyezése egy sajátos érték-konfliktus forrása is.

A rendőrség sajátos jogállású szerv, amelynek sajátossága a feladatai és az e feladatokra ráépült 
szervezete alapján is érzékelhető. Magyarországon egységes rendőri szervezet alakult ki. Ez nem 
jelent mást, mint hogy a rendőrség feladatai két egymástól jól elhatárolható csoportba sorolhatóak, 
amelyek rendszertani szempontból, leegyszerűsítve az alábbiak: 

- rendészeti igazgatási feladatok (az ügyfelet érintő jog vagy kötelesség megállapítása, adat, tény 
vagy  jogosultság  igazolása,  hatósági  nyilvántartás  vezetése  vagy  hatósági  ellenőrzés  végzése, 
különösen  ilyen  a  közterületi  tevékenység,  az  engedélyek  kiadása  (fegyver,  biztonsági  őr, 
magánnyomozó), nyilvántartások vezetése stb.);

-  bűnügyi  nyomozó  hatósági  feladatok  (bűnügyi  felserítés  és  nyomozás,  amit  összefoglalóan 
vádelőkészítésnek is nevezhetünk).
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A  bűnügyi  nyomozó  hatósági  feladat  a  bűncselekmény  tényállási  elemeinek  felderítése,  az 
elkövető  azonosítása,  és  a  büntetőjogi  felelősség  megállapításához  szükséges  bizonyítékok 
összegyűjtése. 

A  nyomozás,  különösen  az  eredményes  nyomozás,  ha  a  nyomozó  hatóságok  munkájukat 
megfelelő szinten látják el,  és  ennek következtében javul a társadalom biztonságérzete,  komoly 
prevenciós  hatással  jár.  Mint  a  büntetés  céljának  meghatározásakor  láttuk,  a  szigorú  büntető 
törvény, a szigorú és elkerülhetetlen felelősségre vonás csökkenti a bűnözést, visszatartja, de nem 
előzi  meg  a  bűnözést.  A  büntetőeljárás  és  annak  generális  prevenciós  hatása  nem  része  a 
bűnmegelőzés alrendszerének, azonban a kettő kölcsönhatása, kommunikációja vitathatatlan.  

A nyomozó hatósági tevékenység alatt rendszertani értelemben a vádelőkészítő tevékenységet 
értjük,  mivel  a  bűnügyi  célú  felderítés  és  nyomozás  célja  jogállami  keretek  között,  olyan 
társadalomban, amelyben a politikai alrendszer a demokrácia „játékszabályit” betartva kommunikál, 
vagyis gyakorolja a hatalmat, a vád előkészítése kell, hogy legyen. További feltétel a vádelőkészítés 
feletti  külső ügyészi  vagy bírói  kontroll.  A vádelőkészítést  tehát a felderítés és a nyomozás  két 
egymástól  elhatárolható tevékenysége adja. A nyomozás  a büntetőeljárás  része,  míg a felderítés 
részben a büntetőeljárás része, részben a büntetőeljárást megelőző titkos információgyűjtés.

Mind a nyomozással,  mind a felderítéssel  szemben alapvető követelmény,  hogy törvény által 
szabályozott keretek között, kizárólag állami szervek végezhetik. Mindkét tevékenység jelentősen 
korlátozza az alapvető jogokat, ezért feltételezik az erőszak monopóliumot. 

A fentiek alapján a bűnmegelőzés alrendszerétől a vádelőkészítés és a büntető nyomozó hatósági 
jogkör alapvetően és egyértelműen elhatárolható. 

Az Alaptörvény terminológiáját  követve  tehát  a  bűncselekmények  megakadályozása  körbe  a 
felderítés és a nyomozás tartozik, amely része a nyomozó hatósági jogkörnek. Az Rtv. szövegével 
ellentétben nem része azonban a nyomozó hatósági jogkörnek a bűnmegelőzés. E két tevékenység 
egyértelműen elhatárolható és elhatárolandó, mint azt az Alaptörvény meg is tette. 

5.2.c. A nyomozás

Azt, hogy mit értünk nyomozás alatt, és azt mely szervek, milyen szabályok alapján végzik, a 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) határozza meg. 

A büntetőeljárás általában nyomozással kezdődik. E fő szabály alól a viszonylag kevés kivételt 
maga  a  Be.  határozza  meg,  ilyen  kivételek  pl.  az  úgynevezett  magánvádas  bűncselekmények, 
amelyekben a vádat a sértett képviseli. A nyomozás során fel kell deríteni a bűncselekményt, az 
elkövető személyét,  fel kell kutatni és biztosítani kell a bizonyítási  eszközöket. A tényállást  oly 
mértékben kell felderíteni, hogy a vádló dönthessen arról, vádat emel-e. A nyomozásról a törvény 
értelmében az ügyész rendelkezik, ezt a büntetőeljárás-jog tudomány úgy fogalmazza meg, hogy az 
ügyész  az  ügy  ura.  A  nyomozás  tehát  a  büntető  igazságszolgáltatás  része,  a  büntető 
igazságszolgáltatás pedig a jog alrendszerének a része.

Az  Alaptörvény  meghatározásán  túl  rendszertani  szempontból  a  bűnmegelőzést  a  jogtól  a 
különböző bináris kódjuk határolja el. Az Rtv. az általános nyomozó hatósági jogkör keretén belül 
helyezi el a bűnmegelőzést. Ez azt jelentené, hogy a bűnmegelőzés alapvetően a rendőrség feladata. 
Ha  így  lenne,  akkor  igaz  lenne  a  már  idézett  Hevér  Enikő  féle  meghatározás,  amely  a 
bűnmegelőzést  a  nyomozás  részének  tekinti.  Jelentené  továbbá,  hogy  a  bűnmegelőzési 
tevékenységet a Be. szabályai alapján kellene ellátni, ami képtelenség.

A fenti következtetésre juthatunk akkor is, ha az Rtv. 1. § (2) bekezdés 1. pontját összevetjük az 
Rtv.  1.  §  (2)  bekezdés  2.  pontjával,  amely  szerint  a  rendőrség  szabálysértési  hatósági  jogkört 
gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében. A szabálysértésekről, a 
szabálysértési  eljárásról és a szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről szóló 2012. évi II.  törvény 
(Sztv.)  38.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  általános  szabálysértési  hatóság  a  fővárosi,  megyei 
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal). A (2) bekezdés 
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szerint az e törvény által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jogkörében 
a rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv, illetve a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal vámszerve jár el. Végül (3) bekezdés kimondja, hogy szabálysértési elzárással 
is büntethető szabálysértés miatt első fokon a járásbíróság jár el.

Látható,  hogy  szabálysértési  ügyben  –  mivel  az  általános  szabálysértési  hatóság  a 
kormányhivatal  – az Rtv. alapján a rendőrség csak közreműködik,  bár a jogkör gyakorlója,.  Az 
általános  bűnügyi  nyomozó  hatósági  jogkör  gyakorlása  esetén  azonban  a  bűncselekmények 
megelőzését kizárólagos hatáskörben végzi. Létezik-e egyáltalán közigazgatási vagy büntetőeljárás 
jogi értelemben bűnmegelőzési hatáskör? Ha létezne ilyen, meg kellene jelennie a Be.-ben, vagy a 
közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL. 
törvényben (Ket.).

A Ket. 12. § (2) bekezdése szerint közigazgatási hatósági ügy minden olyan ügy, amelyben a 
közigazgatási  hatóság az ügyfelet  érintő jogot vagy kötelességet  állapít  meg,  adatot,  tényt  vagy 
jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez, a tevékenység 
gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés - a fegyelmi és etikai 
ügyek  kivételével  -  ha  törvény  valamely  tevékenység  végzését  vagy  valamely  foglalkozás 
gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti.

A büntetőeljárás  feladata  a  büntetőjogi  felelősség  megállapítása.  A  büntető  ügyekben  eljáró 
hatóságok feladata az úgynevezett szignalizáció, azaz intézkedés a bűnözés megelőzésére. Ennek 
keretében a nyomozó hatóság, az ügyész, valamint a bíróság, amennyiben olyan körülményt észlel, 
amely a bűnözést elősegíti, lehetővé teszi, vagy megkönnyíti, és az intézkedés más hatóság vagy 
szervezet feladat- vagy hatáskörébe tartozik, abban az esetben erre felhívja a figyelmet. A Be.-ben 
megjelenő szignalizáció az egyetlen olyan feladat, amely ténylegesen bűnmegelőzési feladat, ám a 
Be.  csak  a  kötelezettséget  írja  elő,  de  nem ad,  és  persze  nem is  adhat  eljárási  szabályokat  a 
sziganlizációs tevékenységre. 

A  bűnmegelőzés  a  maga  teljességében  tehát  nem  szerepel  sem  igazságszolgáltatási,  sem 
közigazgatási  feladatként  vagy  hatáskörként  a  jogrendszerben  az  Rtv.  kivételével,  amelynek 
ellentmondásosságát már érintettük. 

5.2.d. Felderítés

Felderítésről  beszélhetünk  nemzetbiztonsági  és  bűnügyi  értelemben.  A  nemzetbiztonsági 
felderítés, vagy jogi szóhasználattal titkos információgyűjtés18 a nemzetbiztonsági szolgálatok által 
végzett  speciális  titkosszolgálati  tevékenység,  amelyet  a  nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló 
1995. évi CXXV. törvény szabályoz, így mind a büntető igazságszolgáltatás, mind a közigazgatás 
területétől elkülönült tevékenység. Bár a jog által szigorúan szabályozott tevékenységről van szó, 
ettől  függetlenül  a  nemzetbiztonsági  tevékenység  jog  alrendszerébe  való  tartozását  sem tartjuk 
egyértelműnek. A titkosszolgálati tevékenység leginkább a honvédelem alrendszerébe tartozhat.

A bűnmegelőzéssel kapcsolatba ezért csak a bűnügyi célú felderítés hozható. A jogállam keretei 
között a felderítés vagy a titkos információgyűjtés vádelőkészítési tevékenység. Az Rtv.  63. § (1) 
bekezdése  szerint  a  rendőrség  bűncselekmény  elkövetésének  megelőzése,  megakadályozása, 
felderítése,  megszakítása,  az  elkövető  kilétének  megállapítása,  elfogása,  körözött  személy 
felkutatása, tartózkodási helyének megállapítása,  bizonyítékok megszerzése,  a bűncselekményből 
származó vagyon visszaszerzése, valamint a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató 
hatóság  tagjainak,  az  igazságszolgáltatással  együttműködő  személyek  védelme,  valamint  az  e 
törvényben  meghatározott  költségvetési  szervek  bűnmegelőzési,  bűnfelderítési  célú  ellenőrzése 
érdekében – törvény keretei között – titokban információt gyűjthet.

A titkos információgyűjtés célhoz kötött. E célok között azonban megjelenik a bűncselekmények 
elkövetésének  a  megelőzése.  E megelőzés  azonban nem lehet  azonos a  bűnmegelőzéssel,  sőt  a 
megelőzés, mint cél megjelenése ellentmondásos, mivel úgy tűnhet, hogy a titkos információgyűjtés 
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valamiféle  sajátos társadalomkontroll,  tehát  általánosságban végezhető,  anélkül,  hogy bármilyen 
gyanúja is lenne a bűncselekmény elkövetésének. Ezt megerősíteni látszik a Be. 6. § (1) bekezdése 
szerint a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége, hogy az e törvényben 
megállapított feltételek esetén a büntetőeljárást megindítsa, illetőleg az eljárást lefolytassa. A (2) 
bekezdés alapján, büntetőeljárás csak bűncselekmény gyanúja alapján, és csak az ellen indítható, 
akit bűncselekmény megalapozott gyanúja terhel.

Tehát a nyomozást a bűncselekmény gyanúja esetén el kell rendelni, másképpen fogalmazva a 
nyomozást  megelőző  titkos  információgyűjtésnek  csak  addig  van  helye,  míg  a  bűncselekmény 
gyanúját meg nem állapítják. Ez nem jelenti azt, hogy a titkos információgyűjtés ötletszerűen lenne 
indítható,  szükséges,  hogy  adatok  merüljenek  fel  a  bűncselekmény  elkövetésére,  vagy 
előkészületére.  Ebből  következik,  hogy  a  cél  ebben  az  esetben  sem  a  megelőzés,  hanem  az 
Alaptörvény értelmében vett bűncselekmény megszakítás. 

A fenti értelmezést alátámasztja az is, hogy a vádelőkészítő tevékenységnek része a bűnügyi célú 
felderítés,  így  a  megelőzés  e  tevékenység  keretében  rendszerelméleti  szempontból  sem 
értelmezhető.  A  vádelőkészítés  célja  ugyanis  a  büntetőjogi  felelősség  megállapítása,  és  nem a 
bűncselekmények megelőzése.

Az,  hogy  a  bűnügyi  felderítés  mindenképpen  a  vádelőkészítés  részét  képezi,  nem  magától 
értetődő az Rtv. 2010. évi reformja óta, amikor is az egységes rendőrség megszűnt, és helyét három 
elkülönült,  egymás  mellé  rendelt  önálló  hatáskörrel  rendelkező  szerv  vette  át.  Az  Rtv. 
megfogalmazása alapján a rendőrséget három szerv alkotja. Az egyik - a szűkebb értelemben vett 
rendőrség - rendészeti szakigazgatási és nyomozó hatósági feladatokkal, a másik két szerv egy-egy 
Rtv-ben meghatározott feladat ellátására került létrehozásra hagyományos rendészeti szakigazgatási 
határkör nélkül. Továbbá szabályozási tárgyát túllépve e két szerv esetében maga az Rtv. mondja ki, 
hogy „nyomozó hatósági jogkört nem gyakorolnak”. E szabályozás kritikával illethető, és azért kell 
foglalkozni  vele,  mert  a  bűnmegelőzés  fogalma,  és  meghatározása  szempontjából  komoly 
jelentőséggel bír a felderítés és a bűnmegelőzés elhatárolása. 

A Be. 35. § (1) bekezdése értelmében a nyomozó hatóság a nyomozást az ügyész rendelkezése 
alapján vagy önállóan végzi. A (2) bekezdés alapján, a nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást 
vagy egyes  nyomozási  cselekményeket,  ha  a  bűncselekményt  maga  észlelte,  a  feljelentést  nála 
tették,  vagy  arról  más  módon  maga  szerzett  tudomást,  továbbá  ha  az  ügyész  a  feljelentés 
kiegészítését, illetve a nyomozás lefolytatását a hatáskörébe utalta.

A  Be.  36.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  általános  nyomozó  hatóság  a  rendőrség.  A  nyomozó 
hatósági  jogkörrel  kapcsolatos  kérdéseket  tehát  nem  az  Rtv.,  hanem  a  Be.  szabályozza.  A 
büntetőeljárás szabályozási tárgykörébe tartozik. A Be. az egységes rendőrség fogalmat használja, 
és  nem  tesz  különbséget  a  rendőrséget  alkotó  szervek  között  a  nyomozó  hatósági  jogkör 
megállapítása  során,  az  általános  nyomozó  hatósági  jogkört  a  rendőrség  egésze  látja  el, 
oszthatatlanul.  Az Rtv. tulajdonképpen kollíziót  teremt,  amikor  a nyomozó hatósági  jogkör alól 
„kiemel” két rendőrséget alkotó szervet.  Ezzel  az Rtv.  túllép a szabályozási  tárgykörén is,  mert 
egyértelműen büntetőeljárási tárgykört szabályoz, mégpedig a Be. szövegével ellentétesen, negatív 
megfogalmazással  (a  Be.  szerint  a  rendőrség  a  hatáskör  címzettje,  míg  az  Rtv.  negatív 
megfogalmazást  alkalmaz,  anélkül,  hogy  a  Be-ben,  a  Ket-hez  hasonlóan  szerepelne,  hogy 
jogszabály vagy törvény ettől eltérhetne). Mindazonáltal az Rtv. ilyen irányú szabályozása a Be.-
ben meghatározott hatáskört is sért, így feltehetően Alaptörvény ellenes is, mivel a Be. 37. § (8) 
bekezdése  felhatalmazza  a  rendészetért  felelős  minisztert,  hogy  az  igazságügyért  felelős 
miniszterrel  egyetértésben rendeletben  szabályozza  az irányítása alá  tartozó nyomozó hatóságok 
hatáskörét  és  illetékességét.  Elvileg  tehát  az  egységes  rendőrség  szerveinek  (amelyet  az  Rtv. 
értelmében  három  szerv  alkot)  a  nyomozóhatósági  hatáskörének  a  szabályozása  a  miniszter 
hatáskörébe  tartozik,  ennek  ellenére  az  Rtv.  e  másik  törvényben  nevesített  hatáskört  sért  meg 
anélkül, hogy erre a másik törvény felhatalmazta volna. 

A fenti felvetés azért fontos, mert a két „új” rendőrség szűkebb értelemben vett nyomozást nem 
végezhet, azonban felderítést végez, és önmagukat ezáltal „megelőző”, illetve elhárító szervekként 
határozzák meg. 
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Az  Rtv.  4.  §  (1)-(2)  bekezdései  alapján,  a  rendőrség  állami,  fegyveres  rendvédelmi  szerv, 
amelyet  az általános  rendőrségi  feladatok  ellátására  létrehozott  szerv,  a belső bűnmegelőzési  és 
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv alkotja.

5.2.e. Nemzeti Védelmi Szolgálat és a bűnmegelőzés

A két új rendőrség számára az Rtv. külön-külön feladatkört, egyben hatáskört állapít meg, így a 
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, azaz a Nemzeti Védelmi Szolgálat 
(NVSZ) elvégzi az Rtv-ben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú ellenőrzést. 
Az Rtv. 7. § (1) bekezdése szerint, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a 
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú ellenőrzés keretében kizárólagos hatáskörrel végzi. A 
vonatkozó jogszabályok alapján ellátja a hivatásos állományba jelentkezőknél, valamint a hivatásos 
állomány tagjánál a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
törvényben  meghatározott  kifogástalan  életvitel  ellenőrzését.  Az úgynevezett  „védett”  állomány 
tekintetében  elvégzi  az  úgynevezett  megbízhatósági  vizsgálatot.  Továbbá az  úgynevezett  védett 
szervek esetében felderíti a jogszabályban meghatározott bűncselekményeket.

A  törvény  kimondja,  hogy  amennyiben  a  belső  bűnmegelőzési  és  bűnfelderítési  feladatokat 
ellátó szerv feladatai ellátása során bűncselekmény elkövetésének gyanúját észleli, haladéktalanul 
feljelentést  tesz  a  nyomozás  teljesítésére  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező  nyomozó 
hatóságnál vagy az ügyésznél és átadja az általa összegyűjtött adatokat.

Az Rtv.  részletesen meghatározza a megbízhatósági vizsgálatot  és annak feltételeit  is.  Ennek 
alapján a megbízhatósági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az azzal érintett eleget tesz-e a 
jogszabályban  előírt  hivatali  kötelezettségének.  A  megbízhatósági  vizsgálat  során  a  bírói 
engedélyhez  kötött  információgyűjtés  kivételével,  az  elrendelő  határozat  indokolásában  írt  cél 
megtartásával - titokban információ gyűjthető. Ha a megbízhatósági vizsgálat során bűncselekmény 
gyanújára utaló adat merül fel, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a 
megbízhatósági  vizsgálat  befejezését  követően  haladéktalanul  feljelentést  tesz  a  hatáskörrel 
rendelkező  szervnél.  Ha  a  megbízhatósági  vizsgálat  során  nem  merül  fel  bűncselekmény 
elkövetésére utaló adat, akkor a megbízhatósági vizsgálattal összefüggésben keletkezett iratokat a 
megbízhatósági vizsgálat elrendeléséről és befejezéséről szóló irat kivételével - a megbízhatósági 
vizsgálat  befejezését  követő 30 napon belül  meg  kell  semmisíteni.  Az ügyész  az  e  törvényben 
foglalt  jogosítványok  mellett  a  megbízhatósági  vizsgálat  törvényességének  ellenőrzése  során  az 
ügyészségről szóló törvényben szabályozott jogokat gyakorolja.

A megbízhatósági vizsgálat tehát nem valamiféle speciális bűnmegelőzési feladat, hanem a fenti 
szabályokból  következően a titkos  információgyűjtés  egyik  különös  formájának fogható fel.  Az 
NVSZ  valamennyi  tevékenysége  részét  képezi  a  korábban  vádelőkészítésnek  nevezett  büntető 
igazságszolgáltatási  tevékenység  felderítési  szakaszának,  azaz  e  tevékenységek  rendszertani 
szempontból  a  jog  területére  tartoznak,  és  a  jogos/jogtalan  bináris  kód  mentén  értelmezik  az 
információkat,  hiszen amennyiben az NVSZ bűncselekmény gyanúját  állapítja  meg,  feljelentést 
tesz. 

5.2.f. A Terrorelhárítási Központ és a bűnmegelőzés 

A terrorizmust elhárító szerv, azaz a Terrorelhárítási Központ (TEK) helyzete sajátos. Bár az 
Rtv.  a  rendőrség  részeként  azonosítja,  de  feladatainak  egy  része  kifejezetten  nemzetbiztonsági 
jelegű. Ezt alátámasztja, hogy a TEK feladatainak egy részét az Alkotmányvédelmi Hivataltól vette 
át.  A  TEK  bizonyos  bűncselekmény  esetében  kizárólagos  hatáskörben  felderítő  tevékenységet 
végez.  Érdemes  azonban  a  törvény  szövegét  idézni,  mivel  abban  ismét  előfordul  a  megelőzés 
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kifejezés,  amely  indokolja  a  TEK  tevékenységének  meghatározását,  illetve  elhatárolását  a 
bűnmegelőzés alrendszerétől. 

A  TEK  feladatkörébe  tartozik  Magyarország  területén  felderíteni  a  terrorszervezeteket, 
megelőzni, felderíteni, illetve elhárítani magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorcselekmény 
elkövetésére  irányuló  törekvéseit  és  megakadályozni  azt,  hogy  bűncselekményt  kövessenek  el, 
megakadályozni, hogy magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorszervezet működését anyagi 
források biztosításával vagy más módon elősegítsék.

A TEK bizonyos,  az Rtv.-ben taxatív  módon meghatározott  bűncselekmények esetén végzi e 
bűncselekmények felderítését, megszakítását, és az Rtv. terminológiában a „megelőzését”.

A  TEK  a  terrorizmus  elleni  küzdelem  keretében  –  Magyarország  nemzetbiztonsági  érdekei 
érvényesítésének  elősegítése  érdekében  –  megelőzi,  felderíti  és  elhárítja  azokat  a  törekvéseket, 
amelyek Magyarország területén terrorcselekmény elkövetésére irányulnak.  A TEK ellát  további 
személy- és objektumvédelmi feladatokat.

A TEK feladatai ellátása érdekében titkos információgyűjtést végez, valamint bizonyos feladatai 
esetében akár az igazságügyért felelős miniszter által engedélyezett, úgynevezett nemzetbiztonsági 
titkos  információgyűjtést  is  végezhet  a nemzetbiztonsági  szolgálatokról  szóló 1995. évi  CXXV. 
törvény (Nbtv.) alapján. 

A terrorizmust elhárító szerv, ha bűnüldözési tevékenysége során bűncselekmény elkövetésének 
gyanúját észleli, haladéktalanul feljelentést tesz a nyomozás teljesítésére külön jogszabály alapján 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál vagy az ügyésznél, és átadja az általa 
összegyűjtött  adatokat.  Sajátos  részben  nemzetbiztonsági  feladataiból  adódóan  azonban  a 
feljelentési kötelezettség nemzetbiztonsági érdekből a TEK esetében nem teljes körű. 

Nem kell a TEK feladatkörét az előbbinél teljesebben értelmezni ahhoz, hogy megalapozottan 
lehessen következtetni arra, hogy a TEK tevékenységének egy része, amely az Rtv. alapján végzett 
titkos információgyűjtéssel azonosítható (és amellyel kapcsolatban feljelentési kötelezettség terheli) 
egyértelműen  a  jog  alrendszerébe  tartozó  felderítő  tevékenység.  A  TEK-nek  bizonyos 
nemzetbiztonsági feladatai szintén nem a bűnmegelőzés alrendszerébe tartoznak.

E nemzetbiztonsági feladat a TEK esetében különösen a terrorcselekmények megelőzése, és az e 
célból  végzett  felderítés.  A terrorcselekmény a  Btk.  különös  részében  szereplő  bűncselekmény, 
amelyet ha elkövetnek, megkísérelnek, vagy előkészületi cselekményt valósítanak meg, a bűnügyi 
célú  felderítésnek,  a  nyomozásnak,  azaz  a  vádelőkészítésnek  van  helye.  A  terrorcselekmény 
azonban – hasonlóan a kémkedéshez – olyan cselekmény, amely nem csak bűnügyi,  büntetőjogi 
értelemben fogható fel, hanem nemzetbiztonsági szempontból is. E cselekmények esetében helye 
van  a  nemzetbiztonsági  felderítésnek,  a  jogi  terminológia  szerint  a  nemzetbiztonsági  titkos 
információgyűjtésnek.  A  nemzetbiztonsági  célú  felderítés  azonban  nem  bűnmegelőzés,  hanem 
elhárítás.  Az  elhárításnak,  mint  nemzetbiztonsági  tevékenységnek,  amely  keretében  titkos 
információgyűjtés  is  végezhető,  nem  feltételezi  a  bűncselekmény  gyanúját.  Az  elhárítási 
tevékenységet a nemzetbiztonsági szolgálatok rendkívül súlyos, az állam működését elkövetésük 
esetén alapjaiban megrázó cselekmények elkerülése céljából folytatják. A TEK bár rendőri szerv, 
azonban  feladatai  részben  nemzetbiztonsági  jelleggel  ruházzák  fel,  amelynek  keretében 
nemzetbiztonsági  célú  titkos  információgyűjtést,  azaz  elhárítást  is  végezhet.  Az  elhárítást  a 
bűnmegelőzéstől egyértelműen elhatárolja, hogy az elhárítás jogilag szabályozott nemzetbiztonsági 
célú titkos információgyűjtés. A TEK tehát nem bűnmegelőzési szerv, tevékenysége nem képezi 
részét a bűnmegelőzés alrendszerének.  

A  TEK  és  az  NVSZ  tevékenysége  nem  megelőzés,  az  Alaptörvény  megfogalmazásában  a 
bűncselekmények megszakítása a TEK esetében részben az elhárítás területére tartozik, így egyik 
szerv tevékenysége sem határozható meg a bűnmegelőzés alrendszerében. 

5.2.g. A felderítés bináris kódja
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A felderítés a jog alrendszerének sajátos része, bináris kódja a jogos/jogtalan. 
Az  Alaptörvényben  megjelenő  bűncselekmények  megakadályozása  fogalom  a  nyomozást 

megelőző,  azonban  azzal  szorosan  összefüggő  felderítő  tevékenységgel  azonosítható.  Felderítő 
tevékenységet a rendőrség részben az Rtv. alapján, mint titkos információgyűjtést, részben a Be. 
alapján,  mint  adatszerzést  végezhet  (Be.  178/A.  §),  ebbe  természetesen  nem  beleértve  a 
nyomozással  párhuzamosan  végezhető  titkos  adatszerzést.  A  bűncselekmény  megakadályozása 
ugyanis nem bűnmegelőzés, bár a terminológia keveredése miatt sokan e két fogalmat összemossák. 
A bűncselekmények megakadályozása feltételezi,  hogy valamiféle előkészületi,  vagy előkészületi 
jellegű  cselekmények  történtek,  függetlenül  ezek  büntetendőségétől.  Sarkított  –  büntetőjogi 
szempontból  nyilván  pontatlan  –  példákkal  szemléltetve  két  vagy  több  személy  megállapodik 
abban, hogy bűncselekményeket  fog elkövetni,  és e tény a nyomozó hatóság tudomására jut.  A 
nyomozó hatóság megtudja, hogy valaki kábítószert rendelt annak érdekében, hogy azt értékesítse. 
Valaki  a kocsmában panaszkodik,  hogy nem viseli  el  a továbbiakban az anyósát,  és meg fogja 
mérgezni.  Ezekben  az  esetekben  már  nem  bűnmegelőzésről  beszélünk,  hanem  felderítésről, 
amelynek eredménye a bűncselekmény megakadályozása lehet. A megakadályozás terminológiai 
szempontból  teljesen egyértelműen a nyomozás,  tehát  a büntető igazságszolgáltatás  része,  így a 
jogos/ jogtalan bináris kódra épül. 

Éppen  ezért  a  bűncselekmények  megakadályozása  és  a  bűnmegelőzés  egymástól  jól 
elhatárolható fogalmak, és arra tekintettel, hogy egymástól független társadalmi alrendszerek, még 
fogalmi átfedés sem mutatható ki közöttük. 

Az elhárítás, felderítés, nyomozás elhatárolása a bűnmegelőzéstől
Bűnmegelőzés Elhárítás 

(nemzetbiztonsági 
célú titkos 

információgyűjtés)

Felderítés 
(bűnügyi célú titkos 
információgyűjtés)

Nyomozás

Eljárási 
szabályok

nincs, eljárási 
szempontból nem 
szabályozott 
tevékenység

A nemzetbiztonsági 
szolgálatokról szóló 
1995. évi CXXV. 
törvény

A rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. 
törvény, a 
büntetőeljárásról szóló 
1998. évi XIX. 
törvény (nyomozó 
hatóság egyéb 
adatszerző 
tevékenysége (Be. 
178. §) 

A büntetőeljárásról 
szóló 1998. évi XIX. 
törvény

Szervezeti 
keretek

civil szervezetek 
(egyesületek, 
alapítványok), 
gazdálkodó szervezetek

Információs 
Hivatal, 
Alkotmányvédelmi 
Hivatal, 
Katonai 
Nemzetbiztonsági 
Szolgálat, 
Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat
Terrorelhárítási 
Központ

általános rendőrségi 
feladatok ellátására 
létrehozott szerv,
Nemzeti Védelmi 
Szolgálat,
Terrorelhárítási 
Központ,
Ügyészség,
Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal

általános 
nyomozóhatóságként 
a rendőrség (Rtv. 
szabályozása alapján 
az NVSZ és a TEK 
kivételével),
Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal,
ügyész,
(speciális esetekben a 
hajó és a légi jármű 
parancsnoka, 
valamint a közös 
nyomozó csoport Be. 
36. § (4)-(5) bek.)

- bűnalkalmak 
csökkentése

- áldozattá és 

Elsősorban:
Magyarország 
függetlenségét, 

- vádelőkészítés, 
ezen belül 
jogszabályi 

vádelőkészítés:
a büntetőjogi 
felelősség 
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Feladatai

elkövetővé válás 
veszélyének 
csökkentése

- bűnismétlés 
csökkentése

politikai, gazdasági 
vagy más fontos 
érdekét sértő vagy 
veszélyeztető 
külföldi 
titkosszolgálati 
törekvések és 
tevékenységek 
elhárítása. 
Az ország 
gazdasága 
biztonságának és 
pénzügyi 
helyzetének 
veszélyeztetésére 
irányuló külföldi 
szándékokat és 
cselekmények 
elhárítása.
Magyarország 
törvényes rendjének 
törvénytelen eszkö-
zökkel történő meg-
változtatására vagy 
megzavarására 
irányuló leplezett 
törekvések 
elhárítása.
A TEK esetében a 
terrorizmus, a 
terrorcselekmények 
megelőzése, 
elhárítás és 
felszámolása.

megfogalmazá
s szerint:

- bűncselekmén
y 
elkövetésének 
megakadályoz
ása, 
felderítése, 
megszakítása, 
az elkövető 
kilétének 
megállapítása, 
elfogása, 
körözött 
személy 
felkutatása, 
tartózkodási 
helyének 
megállapítása, 
bizonyítékok 
megszerzése, a 
bűncselekmén
yből származó 
vagyon 
visszaszerzése, 
valamint a 
büntetőeljárásb
an részt vevők 
és az eljárást 
folytató 
hatóság 
tagjainak, az 
igazságszolgált
atással 
együttműködő 
személyek 
védelme, 
valamint az e 
törvényben 
meghatározott 
költségvetési 
szervek 
bűnmegelőzési
, bűnfelderítési 
célú 
ellenőrzése

megállapítása céljából 
a bűncselekmény 
bizonyítékainak 
felkutatása, 
összegyűjtése, a 
tényállás felderítése, a 
bűncselekményt 
elkövető személy 
azonosítása.

Célja A társadalom 
biztonságának fokozása, 
a biztonság iránti vágy 
kielégítése

Magyarország 
szuverenitásának és 
területi 
integritásának 
biztosítása, 
védelme

Önállóan végezve a 
bűncselekmény 
elkövetése gyanújának 
megállapítása. 
Nyomozással 
párhuzamosan a 
megalapozott gyanú 
megállapítása, a 
tényállás felderítése.

A vádemeléshez 
szükséges 
bizonyítékok 
felkutatása, a 
megalapozott gyanú 
bizonyítása. Végső 
soron a büntetőjogi 
felelősség 
megállapítása  

Kezdete - nincs A nemzetbiztonsági A bűncselekmény el- Az ügyész vagy a 
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meghatározva fo-
lyamatos 
tevékenység,

- nincs szükség 
semmilyen 
aktusra a 
megkezdéshez

- a bűnmegelőzés 
szempontjából az 
officialitás nem 
értelmezhető

célú titkos 
információgyűjtésre 
okot adó körülmény 
észlelése esetén az 
arra jogosult 
elrendeli. (nincs 
eljárási 
kötelezettség nem 
érvényesül az offi-
cialitás)

követésére, kísérletére, 
büntetendő 
előkészületére utaló 
adat alapján a bűnügyi 
célú titkos 
információgyűjtést az 
arra jogosult elrendeli 
(nincs eljárási 
kötelezettség nem 
érvényesül az offici-
alitás)

nyomozó hatóság 
vezetője 
bűncselekmény 
gyanúja esetén 
elrendeli (az offici-
alitás elve érvényesül)

Vége - nincs 
meghatározva 
folyamatos 
tevékenység,

- nincs szükség 
semmilyen 
aktusra, amíg 
demokratikus 
társadalomról 
beszélünk, 
folyamatosan 
végzik

- bűncselekm
ény 
gyanújának 
megállapítá
sa,

- annak 
megállapítá
sa, hogy 
nem történt 
semmilyen 
beavatkozás
ra okot adó 
esemény,

- titkos 
szolgálati 
be-
avatkozás

- bűncselekmén
y gyanújának a 
megállapítása, 
a nyomozás 
elrendelése

- annak 
megállapítása, 
hogy nem 
történt 
bűncselekmén
y, 

- a nyomozással 
párhuzamosan 
folytatva a 
nyomozás 
megszüntetéséi
g vagy 
befejezéséig

- a 
bűncselekmén
yből származó 
vagyon 
felkutatása 
esetén a 
büntetőeljárás 
jogerős 
befejezése után 
is folytatható

- a nyomozás 
megszüntetése

- a nyomozás 
befejezése

Személyi 
kör

állami, önkormányzati, 
gazdálkodó, társadalmi 
szervezetek 
alkalmazottai, dolgozói, 
civil szervezetek, 
oktatási intézmények, 
egészségügyi 
alkalmazottak stb.

nemzetbiztonsági 
szolgálatok 
hivatásos 
állományú tagjai, 
TEK esetében 
rendőrök

rendőrök, NAV 
hivatásos állományú 
tagjai, ügyész

rendőrök, NAV 
hivatásos állományú 
tagjai, ügyész

Eszközök elsősorban oktatás, 
tudományos kutatás, 
tehát a párbeszéd, és a 
meggyőzés

- titkos 
információg
yűjtés teljes 
eszköztára, 
beleértve a 
különleges 
eszközöket 
is

- az állami 

- titkos 
információgyű
jtés teljes 
eszköztára, 
beleértve a 
bírói engedély 
alapján 
alkalmazható 
eszközöket és 

- valamennyi 
büntetőeljárás 
jogi 
kényszerintéz
kedés

- az állami 
erőszak 
monopólium
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erőszak 
monopóliu
m 

módszereket is
- nyomozó 

hatóság 
előzetes 
adatgyűjtő 
tevékenysége

- az állami 
erőszak 
monopólium

6. A személyes érték-konfliktus

Értékkonfliktusnak  nevezzük,  az  egyes  alrendszerek  között  az  egymással  kialakuló 
kölcsönhatásaik során személyes és rendszer szinten is döntési helyzetben megjelenő értékválságot 
(anómiát), amely annak következtében alakul ki, hogy az eltérő bináris kódok versengeni kezdenek 
egymással. 

A  bevezetőben  bemutatott  egészség/tudomány/gazdaság  tipikus  értékválságot  generálhat, 
amelyek  adott  esetben  úgy  oldódnak  fel,  hogy  a  gazdaság  alrendszer  rentábilis/nem  rentábilis 
bináris kódja kerül ki győztesen. Ez a helyzet akkor is, ha ezáltal az orvos szakmai etikai előírásai 
szenvednek csorbát, amely a kutató, de a gyakorlati gyógyításban is tevékenykedő orvos esetében 
értékválságot  idéz  elő.  Ezen  alrendszerek  között,  persze  amellett,  hogy  kiegészítik  és  segítik 
egymás tevékenységét, az érték összeütközés rendszerszinten is jelen van.

Az előzőekben láthattuk az úgynevezett érték-konfliktust, amely a bűnmegelőzés és a büntető 
igazságszolgáltatás  között  alakult  ki.  Ez  abból  fakad,  hogy a  jog  alrendszere  a  bűnmegelőzési 
tevékenység önállóságát  nem ismeri  el,  a  bűnmegelőzést  pedig a  saját  alrendszerébe  tartozónak 
határozza meg.

A  bűnmegelőzési  tevékenységet  a  társadalom  igénye  hozta  létre.  Ezt  az  igényt  a  biztonság 
hiánya  hívta  életre.  A  biztonság  tehát  érték,  amely  iránti  igény  hozta  létre  a  bűnmegelőzés 
alrendszerét.  Ezen  alrendszer  hasonlóan  a  többi  alrendszerhez  nem  homogén,  a  biztonság 
megteremtése és fenntartása iránt tenni akaró, elkötelezett emberek alkotják. Olyan emberek, akik 
más alrendszerekben is tevékenykednek. 

Nem meglepő, és nem mond ellent a bűnmegelőzési tevékenység önálló alrendszerének az, hogy 
viszonylag kevés az olyan ember, aki tevékenységét kizárólag ebben az alrendszerben fejti ki. A 
bűnmegelőzés  alrendszerébe  rendőrök,  jogászok,  orvosok,  tanárok,  pszichológusok,  pártfogó 
felügyelők,  áldozatsegítők,  a  büntetés-végrehajtásban  tevékenykedők  és  civil  szervezetek 
szakemberei  tartoznak,  akik  saját  bináris  kódjuk  mellett  a  bűnmegelőzés  bináris  kódját  is 
alkalmazzák, és a bűnmegelőzés sajátos kommunikációját is elsajátították. A bűnmegelőzés bináris 
kódja nem más, mint annak az értéknek a két pólusa, amely magát az alrendszert életre hívta, ez 
pedig  a  biztonság.  A  bináris  kód  két  pólusán  a  biztonságos/nem  biztonságos  áll.  A 
bűnmegelőzésben tevékenykedők az egyes jelenségeket e bináris kód mentén szemlélik, nem pedig 
jog alrendszerének jogos/jogtalan bináris kódja mentén. 

Az  orvoslás/gazdaság/tudományhoz  hasonló  a  bűnmegelőzéssel  professzionális  szinten 
foglalkozó hivatásos rendőrök értékkonfliktusa. Erről az értékkonfliktusról több bűnmegelőzéssel 
foglalkozó hivatásos rendőr is beszámolt. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 
22.) BM rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a rendőr az általa észlelt vagy tudomására jutott és 
hivatalból üldözendő bűncselekményről - ha az elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelentést 
tesz,  vagy ha  a  nyomozó  hatóság  tagja,  úgy hivatalból  megteszi  a  szükséges  intézkedéseket  a 
büntetőeljárás megindítása érdekében. 

A bűnmegelőzés  egyik  fontos  része  a  gyermek-  és  ifjúságvédelem,  amelynek  nagyon fontos 
eleme,  hogy a  bűnmegelőzési  szakember  elnyerje  a  célcsoport  bizalmát,  így bizalmi  személlyé 
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váljon, és segíteni tudjon, ha baj van. Magatartást befolyásolni, nevelni csak abban az esetben lehet, 
ha a befolyásolt maradéktalanul bízik a befolyásolóban. Ez a pedagógia egyik fontos alapelve. A 
bűnmegelőzéssel foglalkozó rendőr az oktatói munkája során két alrendszerbe tartozik egyszerre. 
Tevékenységét,  amikor  éppen a  bűnmegelőzéssel  foglalkozik  – például  bűnmegelőzési  program 
keretében gyerekeket oktat – a biztonságos/nem biztonságos bináris kód mentén látja el. Ám ennek 
ellenére a rendőri mivolta miatt nem mentesülhet a jogos/jogtalan bináris kód hatása alól sem. A 
rendőrnek  a  jog  alrendszerében  feljelentési  kötelezettsége  van,  amely  gyakran  konfliktusba 
keveredik  a  bűnmegelőzési  bináris  kóddal,  amikor  olyan  szituációba  kerül,  hogy  egyazon 
személyként  mindkét  kötelezettségének  meg  kellene  felelnie.  Például  a  bűnmegelőzési  előadást 
tartó rendőr évek alatt elnyerte az adott osztály tanulóinak a bizalmát, amikor megtudja, hogy az 
egyik  tanuló  alkalmanként  kábítószert  fogyaszt,  tehát  –  jogi  alrendszeri  bináris  kód  alapján 
jogtalanságot – bűncselekményt követ el. Ezt az információt egy benne maradéktalanul megbízó 
másik tanulótól kapja, aki joggal várja el, hogy bizalmával a rendőr ne „éljen vissza”, és segítsen. 
Ebben  a  szituációban  nem a  feljelentés  megtétele  jelenti  a  segítséget,  hiszen  a  drogfogyasztás 
egészségügyi  probléma  is,  amelyet  terápiás  kezelés,  de  akár  egy  megbízható  személlyel  való 
beszélgetés nem feltétlenül a büntetőeljárás old meg. Az is előfordulhat, hogy a rendőr az érintett 
tanulót  le  tudja  beszélni  a  drogfogyasztásról,  és  esetleg  további  fogyasztó  gyerekekről  szerez 
információt,  akiken  szintén  segíthetne.  A  gyerekek  visszatartása,  a  már  egyszer-egyszer  szert 
kipróbálok  lebeszélése,  a  kábítószer  terjesztő  távoltartása  az  oktatási  intézménytől  szolgálná  a 
bűnmegelőzés  biztonságos/nem biztonságos  bináris  kódját,  és  nem az  egy  állítólag  kábítószert 
kipróbáló feljelentése. Persze erre nem kerülhet sor, hiszen a rendőrnek a kapott információ alapján 
feljelentési  kötelezettsége  van,  és  nincs  választási  lehetősége,  ami  egyértelműen  azt  fogja 
eredményezni,  hogy a  gyerekek  a  feljelentés  után  többet  nem fognak benne megbízni,  és  nem 
fognak  neki  információt  adni,  ő  pedig  nem  fog  tudni  segíteni.  A  bizalomvesztés  másik 
következménye,  hogy  a  rendőr  ezután,  mint  oktató,  hiteltelenné  válik.  Az  eddig  oktatási 
intézménybe kábítószert terjesztő kiléte ismeretlen marad, és adott esetben még többen lesznek az 
áldozatai.  

A jog alrendszere személyes szinten minden ilyen helyzetben a bűnmegelőzés fölé kerekedik. Ez 
részben súlyos válságot okoz a bizalmat vesztett, munkáját elhivatottsággal végző bűnmegelőzéssel 
foglalkozó rendőrnek, részben a társadalom számára is nagyobb hasznot jelentene, ha ilyen esetben 
a biztonságos/nem biztonságos érték mentén oldódhatna fel a konfliktus. Ehhez persze fontos, hogy 
a jog elismerje a bűnmegelőzés önállóságát, és az elválás ne csak társadalmi szinten, de jogi szinten 
is végbe menjen.

7.Összegzés

A jogi elválasztás mellett azonban fontos kérdés a bűnmegelőzési tevékenység szervezeti szintű 
elhelyezése. A bűnmegelőzési tevékenység szervezése hatékonnyá tehető, ha azokat a rendőröket, 
akik bűnmegelőzéssel foglalkoznak, a rendőrség szervezetéből kiemelésre kerülnek, és a Nemzeti 
Bűnmegelőzési  Tanács  titkárságára  kerülnek  vezénylésre.  Ezzel  az  intézkedéssel  megszűnhet  a 
kettős bináris kódnak való megfelelés miatt kialakult értékválság, és helyre kerül a szerepük. Ez 
megoldja a személyes konfliktus feloldása mellett az intézményi, szervezeti elválás kérdését is, így 
a rendszerszintű kommunikációs helyzet is rendeződik. Feloldódhat továbbá a rendőrségen belül az 
a feszültség is, amely a bűnmegelőzésben tevékenykedő személyek megítélésében mutatkozik meg. 
A  rendőrség  állományában  a  bűnmegelőzés  alapvetően  nem  kedvelt  tevékenység,  a 
bűnmegelőzéssel foglalkozókat nem tartják igazi rendőrnek, ezzel újabb személyes váláság alakul 
ki. Nem kell különösebben bizonyítani, hogy a bűnmegelőzési tevékenység rendőrségen belüli ilyen 
természetű megítélése a korábban kifejtett jogi és szervezeti problémák következménye. A jogi és 
intézményi  konfliktusok  a  rendőrségen  belül  személyes  szintre  transzformálódnak.  A 
bűnmegelőzési  és  bűnüldözési  szerep  egymással  ellentétes,  ahogy  ez  az  ifjúságvédelem,  a 
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vagyonvédelem területén például már kifejtésre került. Az adott rendőrségi nyomozóhatóság egyik 
egysége  büntetőjogi  felelősségre  vonja  a  fiatalkorú  személyt,  míg  a  bűnmegelőzési  előadó  a 
gyermekvédelmi  jelzőrendszer  tagjaként  a  fiatalkorút  a  bűnelkövetésétől  akarja  távol  tartani.  A 
kétfajta  feladat  között  ténylegesen  intézményi  szintű  konfliktust  indukálódik,  és  ez 
konfliktushelyzetet teremt.  Ebben a helyzetben a jogos/jogtalan és a biztonságos/nem biztonságos 
bináris  kódja  ismét,  azonban  már  intézményi,  azaz  rendszer  szinten  kerül  szembe  egymással, 
elmélyülő,  szervezeten belül feloldhatatlan konfliktust,  feszültséget  teremtve.   Ebben az esetben 
kivétel nélkül a büntetőeljárást képviselő jogi oldal, azaz a jog alrendszere lesz a domináns, és maga 
mögé  utasítja  a  bűnmegelőzési  célt  és  tevékenységet,  azaz  megakadályozza  a  bűnmegelőzési 
tevékenység megvalósítását, azaz működését.  

A bűnmegelőzéssel foglalkozó rendőri állomány az áthelyezéssel csak és kizárólag profiltisztán 
az alapfeladatait  kell  ellássa.  Az NBT ezáltal  ténylegesen az egész országban jelenlévő szervvé 
válik,  amely  rendkívül  hatékony  kommunikációt  lenne  képes  végrehajtani,  amelynek 
eredményeképpen a  rendelkezésre  álló  erőforrások optimalizált  elosztása  valósulhatna  meg.  Így 
jelentősebb  költségnövekedés  nélkül  példátlan  eredményeket  lehetne  elérni  a  bűnmegelőzés 
területén. 

A tanulmány célja annak bizonyítása, hogy a bűnmegelőzés önálló alrendszer, elhatárolható a ma 
még bűnmegelőzésnek tekintett közigazgatási és büntető igazságszolgáltatási tevékenységektől.

A  bűnmegelőzés  önálló  alrendszeri  voltát  bizonyítandó  fontos  a  jogrendszerben  korábban 
bemutatott fogalmi anomáliákat orvosolni oly módon, ahogy ezt az Alaptörvény már megtette. A 
jog alrendszerének ellenállását egyébként éppen ezek a jogi anomáliák, főleg az Rtv.-ben található 
pontatlanságok bizonyítják a legjobban. Különösen az a tény, hogy az Alaptörvény hatályba lépését 
követően  is  a  bűnmegelőzést  a  nyomozó  hatósági  jogkörbe  tartozónak  definiálja,  holott  az 
Alaptörvény  szerint  ez  nem  igaz.    A  fogalmi  pontosítások  átvezetése  után  szükséges  a 
bűnmegelőzési tevékenység szakpolitikai szintű átértékelése. Ennek érdekében az első, rendkívül 
jelentős  lépés  megtörtént,  a  Nemzeti  Bűnmegelőzési  Tanács  megalakult,  amely  ugyan  testületi 
szinten  társadalmi,  azaz  közigazgatáson  kívüli  szervként  működik,  megjelenítve  benne  a 
bűnmegelőzés  alrendszerének  szereplőit.  Az  NBT  elnöki  tiszte  társadalmi  szerep,  így  ez  a 
szervezeti forma a legmagasabb szintű szakpolitikai kommunikációt teszi lehetővé. Az NBT maga 
készíti és terjeszti a Kormány elé a nemzeti bűnmegelőzési stratégiát. 
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