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TÁRSADALOM 

Balázs Judit 

A B�NÖZÉST�L A SZERVEZETT B�NÖZÉSIG 1 

BEVEZET� 

A közvélemény-kutatások eredménye szerint Magyarországon az anyagi 
egzisztenciális gondok után a b�nözés, a közbiztonság állapota foglalkoz-
tatja legjobban a lakosságot. „Sokan tartják úgy, ha másban nem is, de a 
b�nözésben felzárkóztunk a Nyugathoz.”2 Tény, hogy az elmúlt húsz év-
ben megnégyszerez�dött, 1989–91 között pedig a korábbi id�szakhoz 
mérten kétszeressé vált az ismert b�ncselekmények száma.   

A 80-as évek vége és a 90-es évek közepe között eltelt id�szakban a 
b�ncselekmények száma csaknem háromszorosára emelkedett, ezen belül 
azonban az er�szakos cselekmények száma „mindössze” másfélszeresére 
n�tt. Ez utóbbi b�ncselekmény-kategórián belül azonban jelent�s válto-
zások következtek be, mert a 60-as években az er�szak els�sorban a falu-
si környezetben fordult el�. Ez a tény jórészt az ingázó életmódra vezet-
het� vissza. Az er�ltetett iparosítás miatt a vidéki emberek tömegesen 
vállaltak munkát a nagyvárosokban, majd a hét végén hazautaztak, és ott-
hon nemegyszer torkollott családi konfliktusba az el�z� és az új nemze-
dék életmódja és értékrendje közötti mind nagyobb különbség. 

A 80-as évekig egyébként is a családon belül, illet�leg a szórakozás 
során elkövetkezett er�szak volt a meghatározó; az emberölések áldoza-
tainak dönt� többsége a gyilkos rokona, barátja, vagy legalábbis ismer�-
se, például alkalmi szórakozópartnere volt. 

A felgyorsult urbanizáció következményeképpen a 80-as évekre az 
er�szak városi jelenség�vé vált. A vidékr�l városba került emberek szo-

                                                 
1 A tanulmány részlet a szerz�nek a Hanns Seidel Alapítvány gondozásában, „Organisierte Kriminalität – 

Bestandsaufnahme, Transnationale Dimension, Wege der Bekämpfung” címmel megjelent kötetéb�l. 
2  Gonda György: B�nök és b�nözök In: Cégvezetés. 1997. július. 
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ciológiai jellemz�i változatlanok maradtak, vagyis széles körükben ara-
tott az alkoholizmus, a kulturális igénytelenség, az er�szak, az önbírásko-
dásra való hajlam. Alapvet� változást jelentett azonban, hogy korábban 
az er�szakos b�nözést a konfliktusok motiválták, a nyolcvanas évek de-
rekától azonban mint gyakoribbá vált az anyagi haszonszerzésb�l elköve-
tett b�ncselekmény. 

A vagyon elleni b�ncselekmények megsokasodásában meghatározó a 
politikai-gazdasági rendszerváltás, melynek során egyesek óriási vagyon-
ra tettek szert, sokan viszont az átalakulás egyértelm� veszteseivé váltak. 
A hagyományos értékek devalválódtak, és sokak számára nem az er�sza-
kot elutasító normák váltak meghatározóvá, hanem egy új szemlélet, 
mely szerint a siker és az er�szak összekapcsolódó fogalmak.3 

A b�nözésben várható, majd bekövetkezett változások kutatása4 már a 
80-as években ráirányította a figyelmet a gazdasági b�nözésre, amely a 
statisztika alapján még nem volt jelent�s, de hatása az id�k folyamán túl-
n�tt bels� jellegén. Egyre több jel mutat/mutatott arra, hogy a jöv�ben a 
b�nözés meghatározó területe lesz a gazdaságban realizálódó b�nözés, 
melynek talaján a szervezett b�nözés meg érlel�dött.  

A rendszerváltás, a jogszabályok képlékenysége, a határok megnyitása 
hazánkban is részben a hagyományos b�nözés felfutását, részben szá-
munkra új b�ncselekményfajták megjelenését és elszaporodását hozta 
magával. Magyarország a szervezett nemzetközi b�nözés színterévé vált. 

A B�NÖZÉST�L A SZERVEZETT B�NÖZÉSIG 

Magyarországon a szervezett b�nözés jelenléte a lakosság számára szinte 
csak néhány éve érzékelhet�. Kézzelfoghatóvá lett az utcai lövöldözések-
kel, robbantásokkal, leszámolásokkal, egy-egy nagy volumen� gazdasági 
b�ncselekmény ismertté válásával. Ezen jelenségek felszínre jötte ter-

                                                 
3 „A 20.század elején olyan kapitalizmust építünk, amely a társadalom jelent�s részének az életmin�ségét a 

19. századi formákba veti vissza.” A Privatizációs Kutatóintézet tanulmánya, szerk. Matolcsy György. 
1997. 

4 A kutatást DSc. Diczig István kriminológus vezette. 



A b�nözést�l a szervezett b�nözésig 179

mészetesen a rendszerváltást követ� társadalmi-gazdasági nehézségeknek 
és a határok megnyitásának tudható be. A hazánkba áramló nyugati t�ke 
és keleti emberáradat megteremtette a szervezett b�nözés alapjaként 
funkcionáló viszonylagos anyagi jólétet és a (orosz, ukrán) „humán t�-
két”. Ett�l kezdve kialakulóban van az addig még csak filmekb�l is alig 
ismert szervezett b�nözés, de csakúgy, mint az átalakulóban lév� volt 
szocialista országok mindegyikében, Magyarország esetében is a szerve-
zett b�nözés gyökerei távolabbra nyúlnak vissza. Pontosabban a hetvenes 
évekre. 

Magyarországon már a pártállam „h�skorának” idejében kialakult a 
gazdasági b�nözés, de akkor még a társadalmi rendszer korlátok közé 
szorította. A f�leg lokális b�nözés elkövetési módját tekintve a joghéza-
gokra, a gazdasági szabályzók kijátszására, vissza nem térítend� támoga-
tások megszervezésére és különféle gazdasági el�nyök kihasználására ala-
pozott. A folyamatok ugyanakkor korrupcióval is szorosan összefonód-
tak. A cél az adott gazdasági szervezet számára az ily módon szerzett 
el�ny magáncélra történ� elvonása volt. A gazdasági b�ncselekmények 
útján szerzett anyagi haszon materiális igények kielégítését szolgálta, lé-
nyegében felélés jelleg� volt. Kés�bb a jelent�sebb visszaélésekb�l már 
tartalék képzése is lehetséges volt, de ez is lényegében a vagyonszerzés 
korlátozása miatt természetszer�leg csak felélési célt szolgálhatott. Jellegét 
tekintve azonban újszer�nek mondható b�nözésfajta jelent meg, hiszen a 
80-as évekre a piaci élet dinamikusabbá válásával, új gazdasági formák 
térhódításával ezekben az években lehet�ség kínálkozott az alig vagy 
egyáltalán nem tetten érhet� ügyeskedésekre. A sorra alakuló gmk-k5, kis-
vállalkozások, szerz�déses üzletek számával arányosan n�tt a gazdasági 
b�ncselekmények száma. Az els� olyan forma, mely pénzmosásra is le-
het�séget teremtett, az úgynevezett gebines (szerz�déses vállalkozások) 
üzletek m�ködtetése volt. A betöréses lopásokból és egyéb b�ncselekmé-
nyekb�l származó pénzek jó része a gebines üzletek révén „legalizáló-

                                                 
5 A gmk–k, azaz gazdasági munkaközösségek alapítása lehet�séget teremtett arra, hogy a gyáron belül 

külön dotálás ellenében különmunkát végezzenek a dolgozók. 
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dott”. A 70-es évek id�szaka a szervezett b�nözéshez vezet� id�szak els� 
szakaszaként6 értékelhet�.  

A b�nügyi statisztikák tükrében a jelenség úgy mutatkozik meg, hogy 
az ismertté vált b�ncselekmények száma 1974–76 között évi 8%-os 
emelkedést mutat.7 Okai els�sorban anyagi természet�ek, miután hetve-
nes évek els� harmadában az árub�ség megn�, ám az igény kielégítésé-
nek lehet�sége ezt nem követi arányosan. Az évtized végére némileg 
csökken a b�ncselekmények száma, majd a nyolcvanas évekre újra meg-
növekszik. 

Az 1980-as évek elejét�l azonban már nemcsak számszer�, hanem bi-
zonyos jelleg� min�ségi változás is bekövetkezett. A b�nözést�l a szer-
vezett b�nözésig tartó folyamat kialakulásának második lépcs�foka erre 
az évtizedre tehet�. Az els� b�nözési periódusban megtollasodott embe-
rek számára elérkezett az alkalom, amikor ferde úton szerzett pénzüket 
busás haszonnal tisztára moshatták. Ez az esemény az el�privatizáció, a 
kisebb butikok és üzletek magánkézbe kerülése. Már ezel�tt is élhettek az 
érintettek jövedelmez� befektetési módszerekkel, az uzsorakamatra való 
hitelfolyósítással, de abban az id�szakban kevés embernek volt szüksége 
nagyobb volumen� t�kére. Az el�privatizáció során sokan igényeltek 
kölcsönöket, és ha máshogy nem kaptak, bízva szerencséjükben, magán-
személyekt�l is vettek fel hitelt. Így a hitelkeres�k köre megn�tt, vala-
mint a b�nöz�k saját maguk is befektethették pénzüket az el�privatizá-
cióba. A b�nöz�k magyarországi vagyona ebben az id�szakban valószí-
n�leg jelent�sen gyarapodott. Feltehet�en a vagyon nem kis része már 
akkor külföldre vándorolt, majd a rendszerválást követ�en mint „mesz-
szemen� védelmet élvez�” külföldi t�kebefektetés jelent meg hazánkban. 

                                                 
6 Részletesebben lásd Diczig István: Gazdaság és Társadalom 1993. 2.  
7 A korszak jellegzetessége még a betörésekb�l származó nagyérték� vagyontárgyak külföldre csempészése. 

A betörésekt�l a szervezett b�nözéssel talált kapcsolatig hosszú az út. Az eltulajdonított értéktárgyak 
nyom nélkül elt�ntek. Kés�bb egyértelm�vé vált, hogy felt�n� gyorsasággal és akadály nélkül külföldre 
csempészték �ket. A magyar b�nöz� réteg feltehet�en ekkor kerül el�ször kapcsolatba a külföldi szerve-
zett b�nözéssel. A betörök vélhet�en magyarországi tippadók segítségével hajtották végre a b�ncselekmé-
nyek sorozatát, a felgöngyölítésre váró szálak azonban hirtelen túl messzire (magasra) vezettek, így a nyo-
mozást rendszerint érdemi eredmény nélkül lezárták. Err�l természetesen a központilag manipulált és cen-
zúrázott médiák miatt a magyar közvélemény sokáig nem szerezhetett tudomást. 
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Ez id�szakban a b�nöz�k száma is jelent�sen megn�tt. Ugyanis az 
uzsorakamatra felvett hiteleket záros határid�n belül kellett, és a maffia 
törvényeit ismerve ajánlatos is volt visszafizetni. Azonban a hitelfelve-
v�k közül sokan nem találták meg számításaikat, és ha kénytelenek vol-
tak pénzt szerezni, a legegyszer�bb módhoz, a b�nhöz fordultak. Vagyis 
a b�nözés megteremtette és kényszerpályára terelve önmagát gerjesztve 
növelte hatókörét és dimenzióit.8 

Gazdaságilag az id�szakot a Nyugat felé történ� nyitás és a gazdasági 
megtorpanás párhuzamos folyamata jellemzi. Ezt a kett�sséget tükrözi a 
b�nözés alakulása is. 1979–80-tól évi csaknem 6%-kal, majd 1983-tól évi 
10%-kal növekszik a b�nözés. Az 1986-os év, amely az életszínvonal 
nagyarányú visszafogását hozta, addig nem tapasztalt b�nözési hullámot 
indított el, a b�nözés egy év alatt 15%-kal növekedett. 9 

A gazdaságban kezd�d�, majd lassan szélesed� liberalizálódás lehet�-
vé tette a változatlan módszerekkel végzett b�nöz� tevékenységb�l szár-
mazó anyagi javakból vagyon, f�leg készpénz vagy valuta felhalmozását, 
majd lakások, családi házak építését. Megkezd�dött a nagy érték� nyuga-
ti gépkocsik vásárlása is. Ezt a szakaszt tehát inkább a vagyonfelhalmo-
zás jellemezte, mely a magántulajdon gyarapodásában fejez�dött ki. A 
80-as évek végével ez a második szakasz is lezárult. A büntet� jogalko-
tás és jogalkalmazás is tükrözi ezt a viszonylag „stabil” id�szakot. A jog-
szabályokban kevés változás történt, és a joger�s ítéletek sem utaltak 
alapvet� változásra. 

A SZERVEZETT B�NÖZÉS ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON A 90-ES 

ÉVEKBEN 

A gazdasági b�nözésben a 90-es évek elejét�l újabb min�ségi változás 
következett be. A magánt�ke felszabadítása, a vállalkozás szabadságának 
megvalósulása új helyzetet teremtett. A legális t�kepiac mozgásba hozta 

                                                 
8 Icsó Attila közgazdász hallgató Szervezett b�nözés a nagyvilágban és Magyarországon c. kutatásai. 

Soproni Egyetem, Világgazdasági Tanszék. 
9 Póczik Szilveszter: Rendszerváltás és kriminalitás. In: Valóság. 96/6. 79 
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az illegális forrásokat is, amely a gazdasági rendszer átalakításából és 
változásából – közte a privatizációból – fakadó lehet�ségeket is maximá-
lisan kihasználta. A büntet� jogalkotás igyekezett lépést tartani a változá-
sokkal az új elkövet�i magatartások büntet� normáinak megteremtésével, 
de mindvégig lépéshátrányban maradt. 

Felmérhetetlen kárt okozott a magyar gazdaság számára az elhibázott, 
korrupt privatizáció, az osztogatás-fosztogatás, a nyugatról beszivárgó ka-
landor t�ke, vagy az a gyakorlat, amely a magyar pénzintézetek hitelfolyó-
sítását jellemezte. Milliárdok vesztek el és kerültek magánkézbe ellenszol-
gáltatás nélkül. A büntet� eljárások tanúsága szerint – ha egyáltalán elju-
tott odáig az ügy – a b�nüldöz� szervek megtalálták a sértettet, megállapí-
tották az elkövetés módszerét, egyre gyakrabban a felel�söket is, csak a 
b�ncselekmény útján szerzett milliók-milliárdok holléte, sorsa maradt is-
meretlen. De ez csak a látszat. Megvannak ezek a milliárdok, csak most 
már nem vagyon, hanem t�ke formájában jelennek meg. A gazdasági b�n-
cselekmények útján szerzett t�ke könnyen elrejthet�, befektethet�, hiszen a 
t�ke eredetének vizsgálatára csak a b�ncselekmény alapos gyanúja esetén 
van lehet�ség. De addig el is kell jutni. A legnagyobb kárt pedig az okoz-
za, hogy a tisztességesen m�köd� és adózó gazdasági szervezetek nem 
versenyképesek azokkal szemben, akik tisztességtelen eszközöket (is) al-
kalmaznak. A 90-es években lezajló folyamatot a szervezett b�nözés kiala-
kulásának harmadik szakaszaként értékelhetjük. 

A harmadik lépés a szervezett b�nözés magyarországi útján jóval na-
gyobb volumen� az el�z� kett�nél. Ez a fokozat a privatizáció teremtette 
nagy befektetési lehet�ségeknek köszönhet�. Az els� két szakaszban óri-
ási vagyonra szert tett b�nöz�k újabb hitelezési és befektetési lehet�sé-
gekhez jutottak, vagyonuk tovább n�tt. Itt már meg kell említenünk a ma-
gasabb politikai körök szerepét is, hiszen a privatizáció során a jó üzletek 
megszerzéséhez nem volt elég csupán pénz, bizonyos protekció is kellett. 
Ezt a protekciót pedig csak úgy lehetett megszerezni, ha vagy saját ma-
guk voltak jelen, de legalábbis ismer�sük, barátjuk volt érdekelt a fel-
s�bb vezetésben, vagy a korrupció vitathatatlan virágzását kihasználva 
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akkor környékezték meg és szervezték be a pénzért sok mindenre hajlan-
dó „támogatókat”. A b�nöz�k, mint eddig mindenhol, elérték a legfel-
s�bb szintet is. 

Kriminológusok véleménye szerint a 90-es évek id�szakának legfonto-
sabb tanulsága: a kialakult szervezett b�nözésb�l származó pénzek beépül-
tek az eredeti t�kefelhalmozás10 folyamatába. A napjainkban lezajló folya-
matok a szervezett b�nözés kialakulásában akár negyedik szakaszként is 
értékelhet�k, hiszen megkezd�dött a t�ke legális m�ködtetése és fokozatos 
elhatárolása attól a b�nös folyamtól, amelyben keletkezett, vagyis nem 
pénz, hanem t�ke tisztára mosásának folyamata figyelhet� meg. Ebbe a 
körbe tartozik a gazdasági b�nözés útján szerzett t�ke elrejtése is. A „tetten 
ért” elkövet�r�l hamar kiderül, hogy semmilye sincs, szegény, mint a 
templom egere, de elfogadható magyarázatot sem tud adni a keresett pénz-
r�l. A rossz gazdasági feltételek, a megbízhatatlan partnerek, a gazdasági 
veszteséget el�idéz� okok, a magas hitelkamatok, adók stb. mint magyará-
zat szerepelnek az eljárás során, de a pénznek nyoma veszett. 

Kés�bb persze megjelenik ez a t�ke rokonok, barátok, megbízható 
emberek nevén, a valódi tulajdonost pedig rendszerint bels� szindikátusi 
szerz�dés leplezi. E t�ke a viharfelh�k elmúltával kilép a nyílt színre és 
megkezdi m�ködését. Hónapok vagy évek multán derül ki (ha kiderül), 
hogy a vállalkozásban a hajdani gyanúsítottak milyen érdekeltséggel bír-
nak. Ki tudja ma a különféle részvények, értékpapírok, üzletrészek és ka-
matra elhelyezett pénzek stb. rengetegében megállapítani, ki is a valódi 
jogosult. E kérdés kapcsán érdemes megnézni, honnan rekrutálódott az új 
gazdasági elit. 

 A GAZDASÁGI ELIT 

A 90-es évek közepén végzett felmérés szerint a gazdasági elit lényegesen 
lassabban cserél�dik a posztkommunista országokban, mint a politikai. Kar-

                                                 
10 A szerz� közgazdaságelméleti szempontból nem osztja a véleményt, miszerint Magyarország az eredeti t�-

kefelhalmozás folyamtatát éli át. A szerz� a kérdésre az „Kitekintés” fejezetben fejti ki erre vonatkozó vé-
leményét. 
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rierjüket a szocializmusban a lojalitásukkal vagy szaktudásukkal (nem egy 
esetben a kett� összefonódott) megalapozók közül kerül ki az új elit zöme.  

Az új elitbe való bekerülés három f� csatornája közül kett� a régi 
rendszerb�l indult. Különösen igaz ez az állami és a privatizált vállalatok 
esetében, amelyeknél egyébként nem nagyon különbözik az els� számú 
vezet�k „el�élet” szerinti összetétele. Magyarországon mindkét csoport-
ban 80% fölött van azok aránya, akik már 1988-ban is a vállalatok fels� 
vezetésében voltak. „Alulról” csak a vezérigazgatók 13-16%-a érkezett, 
tisztán állampárti apparátusi pozíciókból pedig 2%-uk. Igazából a privati-
záció sajátos kelet-európai, magyarországi változata teremtette meg a po-
litikai befolyás, pozíció felhasználását vagyonszerzésre. Hiszen a privati-
záció hatalmas lehet�ségeket nyújtott. Elég arra emlékeztetni, hogy az 
1997-ben kinevezett privatizációs miniszter kijelentette, hogy a kormány 
a privatizációból származó bevételek felével, hozzávet�legesen 20 milli-
árd dollárral nem tud elszámolni. Ekkorra már a magyar ipar 70%-át, a 
teljes energiaszektort privatizálták.11 Valójában nem történt más, mint a 
politikai hatalom konvertálása gazdasági hatalommá.12. Az igazi ve-
szély azonban abban állt, hogy „kirabolom és továbbállok”13, azaz „szpá-
hi birtokként” kezelem a megszerzett vagyont. 

Kívülr�l bekerülni az elitbe igazán csak a magánalapítású vállalatok 
esetében volt esély. A szocializmusban vezet�ként kiépített politikai és 
szakmai kapcsolatokon túl az elitbe kerülés harmadik jellemz� el�zmé-
nye a második gazdaságban szerzett tapasztalatok  

                                                 
11 Suchmann Tamás privatizációs miniszter lemondását az ún. Tocsik-botrány robbantotta ki. Tocsik Márta 

ügyvédn�t megbízták, hogy a privatizációból az önkormányzatoknak járó jogos összegeket próbálja tár-
gyalások útján „csökkenteni”. A „sikeres” tárgyalások eredményeképpen Tocsik Márta 800 millió Ft-ot te-
hetett zsebre. A néphumor azóta a korrupció egységét „1 Tocsikban” jelölte meg. A több éve folyó per el-
s� fokú ítéletében 1999 februárjában Tocsik Mártát felmentették. A pénz egyébként elt�nt. Ugyancsak fel-
mentették Szokai Imrét és az ÁPV Rt. egész vezérkarát. Elítélték ezzel szemben Bodvai László MSZP-s 
országgy�lési képvisel�t, a párt pénztárnokát. Az üggyel részletesen foglalkozik a Blikk 1999. február 9-i 
száma. 

12 Balázs Judit: Democracy Post-State Socialist Style. Eastern Europe in Transition. A Chance or Threat to 
Peace. Polish Institute of International Affairs. Warsaw. 1991. 82–89. A szerz� a fenti publikációban rész-
letes elemzését adja a privatizáció menetének, bemutatva a visszaélésekre lehet�séget nyújtó törvényalko-
tást is. 

13 Menyhay Imre kiváló elemzését adja a jelenségnek a „Káin esti meséi” c. megjelent könyvében. Akadémi-
ai Kiadó 1998. 
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1. táblázat 
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Forrás: HVG 1995. július 75. 

A t�ke jó része napjaikra önálló életre kel, legalizálását cégbejegyzés, 
részvény, értékpapír stb. végén legális adózott jövedelem fedezi. Ki ké-
telkedhet ezek után – a rágalmazás vádjának veszélye nélkül – ezen üz-
letemberek tisztességében. A tévedések elkerülése végett meg kell je-
gyezni, hogy a fentiekben csak a tisztességtelen úton szerzett javakról 
van szó, melyek elkövet�i csak egy részét teszik ki a gazdasági élet részt-
vev�inek. A rejtett gazdaság nagyságrendjét csak becsülni lehet. A leg-
szerényebb találgatások is milliárdokat emlegetnek. A kutatási eredmé-
nyek ezt nem cáfolják. 

A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN MEGJELENT ÚJ B�NÖZÉSI FORMÁK 

A pártállam idején szinte ismeretlen volt a „tranzit embercsempészet”, 
azaz külföldi állampolgárok szökésének megszervezése, lebonyolítása 
Magyarország határain keresztül. Átmenetileg m�ködtek embercsempé-
szek 1956-ban, a forradalom után menekítettek külföldre rendszerint ma-
gyarok magyarokat. De ismeretes az 50-es évek elején is magyarok ki-
szöktetésének megszervezése. Az már más kérdés, hogy nem egy esetben 
provokat�rök vállalták az külföldre szöktetés megszervezését, és a gya-
nútlan áldozat egyenesen az ÁVH karjaiba futott. 

Tömeges méretekben a rendszerváltás után került sor az embercsem-
pészésre. A Scotland Yard helyettes rend�rf�nökének véleménye szerint 

„Magyarországot 30 000 kínai használja ugródeszkának”. A brit rend�r-
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ség adatai szerint Csehországban, Szlovákiában, Magyarországon több 
elemében illegális ki-, illetve nyugat-európai bevándorlás folyik szerve-
zetten a Kígyóút nev� csoport irányításával.14 Magyarországon összesen 
60 000 kínai tartózkodik továbbutazási céllal. A brit hatóságok vélemé-
nye szerint a jöv�ben drámai méretekben n� meg a Kínából származó 
embercsempészet. Érdekes módon a magyar hatóságoknak nincs tudomá-
suk a Kígyóútról. 

A JELENLEGI HELYZET 

Magyarországon a kutatók a GDP 30-35%-ának megfelel� méret� fe-
ketegazdaságról beszélnek, a Központi Statisztikai hivatal ezzel szemben 
15-20%-ra teszi ezt az arányt. 

Az alábbi táblázat (2. táblázat) hosszú id�sorai szemléletesen mutat-
ják azt a folyamatot, amely a magyarországi b�nözés jelenlegi állapotá-
hoz vezetett. A számokból levonható következtetések arra utalnak, hogy 
aránytalanul n�tt meg az összlakosságon belül a fiatalkorú b�nelkövet�k 
száma. Az adatok összevetéséb�l ugyanakkor kit�nik, hogy a joger�sen 
elitéltek száma arányaiban lényegesen elmarad a b�nelkövet�k számához 
képest a vizsgált id�szak kezdetén és végén. 

2. táblázat15 
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14 Az emberkeresked� szervezet futárait, akik szervezik, kísérik a kijutandó csoportokat, embereket, „kígyó-

fejeknek” nevezik. Tarifájuk személyenként tízezer angol font, de gyakran ennek a többszöröse, mert az 
embercsempészek esetenként „másodállásban” emberrablóknak csapnak fel. A kijuttatandó személy csa-
ládja – miután kifizette a pénzt – Kínában egyszer csak kap egy telefont, és ha a család nem fizet további 
húsz-harmincezer fontot, megölik. A Kígyóút fenntartásában feltételezhet�en közrem�köd� fucsieni ban-
dákat az egész világon rettegik. Japánban a helyi alvilág, a nem kevésbé „jó hír�” jakuzák elborzadva gon-
dolnak a távol-keleti szigetországban is aktív fucsieni „kollegáikkal” való összet�zés rémére. 

15 A számadatok a szöveges részben folytatódnak. 
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Forrás: Statisztikai Évkönyv 1998. 

Az ezer lakosra jutó b�nelkövet�k száma ugyanakkor nem n�tt olyan 
mértékben, mint ahogy a lakosság közérzete, a közbiztonság romlása ezt 
igazolná. A megállapítások összevetése arra enged következtetni, hogy 
egyrészt lényegesen megn�tt a felderítetlen b�nesetek száma, másrészt a 
b�nelkövet�k nagy részének esetében nem született joger�s ítélet. Más 
kép bontakozik ki, ha a 3. és 4. táblázat adatait is vizsgáljuk. Ekkor kit�-
nik, hogy a b�nelkövetéseket illet�en messze vezetnek a gazdasági b�n-
cselekmények, és ha számszer�ségükben nem is n�ttek kiugró mérték-
ben, megn�tt ezzel szemben igen lényegesen az elkövetési érték: alig né-
hány év leforgása alatt megháromszorozódott. 

3. táblázat 
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Forrás: Statisztikai Évkönyv. (Igazságügyi Minisztérium. KSH.) 1998. 258. 

4. táblázat 
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1. grafikon 
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HELYZETKÉP AZ 1998–2002. ID�SZAKBAN 

A rendelkezésre álló adatok alapján az 1998-as év els� kilenc hónapjá-
ban, szeptember végéig 451 422 b�ncselekményt jegyeztek fel az egysé-
ges rend�rségi, ügyészségi statisztikákban: közel 30%-kal többet, mint az 
1997-es év azonos id�szakában. Kétszáz befejezett emberölés és 116 
gyilkossági kísérletet vált ismertté. Az elmúlt év azonos id�szakához ké-
pest jelent�sen n�tt az embercsempészet gyanúja miatt elrendelt nyomo-
zások száma, 556-ról 1966-ra. A kábítószerrel való visszaélések száma 
494-r�l 5231-re. Cs�dbüntett miatt negyedével több eljárást folytatott a 
rend�rség, mint az 1997-es év els� kilenc hónapjában, összesen 350-et. 
Pénzhamisítás, hamispénz-forgalmazás miatt 1259 ügyben nyomoztak, 
ami 224%-os növekedést jelent az egy évvel korábbi azonos id�szakhoz 
képest. 

Kismértékben csökkent ugyanakkor a súlyos b�ncselekmények közül 
a rablások száma, 2259-r�l 2224-re. N�tt ezzel szemben a lopások száma. 
Kilenc hónap alatt 146 242 lopást, zseblopást, illetve betöréses lopást je-
gyeztek fel a rend�rségi statisztikákban. Az év egészében nyolcezer zseb-
lopást regisztráltak, de a tényleges szám valószín�leg ennél sokkal na-
gyobb, hiszen az áldozatok többsége – arányukat 50% felettire becsülik – 
külföldi, akik nem mindig tesznek bejelentést. Magyarországon ez az 
arány úgy is igaz, hogy nemcsak a sértettek, hanem az elkövet�k közül is 
minden második külföldi. 10 691 személygépkocsit loptak el szeptember 
végéig. Összesen több mint százezer csalási ügyben nyomoz a rend�rség, 
ezek között kett� is van, melynek több mint tízezer a károsultja. 

A vagyon elleni cselekményekkel okozott kár meghaladja a 67,5 milli-
árdot, ami közel egyötödével több, mint az 1997-es évi kárérték. A nyo-
mozás során a rend�rség az összes kárból 11,8 milliárdot térített meg, kö-
zel háromszor annyit, mint az 1997-es év azonos id�szakában. A rend�r-
ség 99 113 b�nelkövet�vel szemben járt el. 12 203 n� és 86 896 férfivel 
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szemben intézkedtek. B�ncselekmény elkövetésének gyanúja miatt 4570 
külföldit vontak eljárás alá 1998. szeptember végéig.16 

Viszonylag új jelenség az ÁFA-csalás, azaz a forgalmi adó jogtalan 
visszaigénylése.17 Ilyen jelleg� szálak a legmagasabb körökig, többek kö-
zött egészen az APEH újonnan (1998) kinevezett elnökéig vezetnek. A 
feljöv�ben lév� „divatos” számítógépes b�nözés vonatkozásában Ma-
gyarország egyel�re nem tartozik a fert�zöttek közé, ám nálunk is egyre 
nagyobb méreteket ölt az elektronikus úton elkövetett b�ncselekmények 
száma. 1998 folyamán 21 hitelkártyacsalás ügyében folytattak nyomozást. 
Az 1998-as évben mintegy 10 milliárd forintra becsülték a hazai bankokat 
és biztosítókat ért számítógépes visszaélésekb�l fakadó károkat. 

A bíróságok 2000-ben 97 ezer büntet�ügyben jártak el, és az esetek 13 
százalékában szabtak ki végrehajtható börtönbüntetést, így körülbelül 12 
ezren kerültek rács mögé. Ugyanakkor minden ötödik eljárás felfüggesz-
tett szabadságvesztés, csaknem minden második pedig pénzbüntetés ki-
szabásával végz�dött. Ellentmondás, hogy miközben a b�nesetek száma 
1987 és 1988 között csaknem háromszorosára n�tt, a börtönnépesség 25 
ezerr�l 15 ezerre csökkent. 

A kriminalitás 1999-ben és 2000-ben tapasztalt mérsékl�dését viszont 
a fogva tartottak számának ismételt emelkedése kísérte, tehát a „szankci-
ók nem annyira a b�nügyi helyzethez, hanem sokkal inkább az aktuális 
kormányok kriminálpolitikájához igazodnak. A szigorítás azonban nem 
feltétlenül vezet eredményre, hiszen 2001-ben ismét több b�ncselek-
ményt regisztráltak, és a statisztika 2002-re is további romlást jelez.”18 

                                                 
16 Az adatok forrása: Tovább n�tt az ismert b�ncselekmények száma. In: Népszabadság. 1998. október 31. 
17 Vicclapba ill�, de valós történet, amikor Stadler akasztói vállalkozó a Leonardo da Vinci Milánóban lév� 

Utolsó vacsora c. freskója után igényelte és kapta vissza a sokmilliós forgalmi adót. 
18 Gönczöl Katalin: Elvetik a fokozott szigort. In: Népszabadság 2002. november 20. 
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KORRUPCIÓ 

Mottó 
Mi a korrupció? Amib�l kihagytak. 

(általánosan elterjedt vicc a rendszerváltást követ�en) 
 

Nemzetközi felmérések szerint a világon Skandinávia a korrupciótól leg-
inkább mentes térség, Kelet-Európában viszont – Észtország után – Ma-
gyarországon vesztegethet�k meg legkevésbé a hivatalnokok. Legalábbis 
ezt álltja a Transparency International 1998 évi jelentése.19 A szervezet 
igazgatótanácsa arra is felhívja a figyelmet, hogy a fejl�d�, illetve volt 
szocialista országokban elburjánzott korrupcióért részben a fejlett or-
szágokból származó cégek is felel�sek. 

Két ellentétes jelleg� tevékenység gyakori kombinációja figyelhet� 
meg a külföldi cégek esetében. Nemritkán ugyanaz a cég, amely hatásos 
növényvéd� szereket kínál a kártev�k ellen, az emberiség „jótev�je”, a 
gazdasági b�nözés területére téved és a törvényeket kijátszva tevékenysé-
ge melléktermékeként keletkezett veszélyes hulladékot a „fejletlenebb” 
országban, Magyarországon helyezi el.20 A kett�s stratégia példájaként 
világcégek hazánkban kommandósokkal veretik ki a szakszervezeti veze-
t�ket a gyárterületr�l, míg nagylelk� adományokkal jutalmazzák az anya-
országi üzemekben dolgozót. A jó nev� elektronikai cikkeket forgalmazó 
világcég, mely a technika legcsodálatosabb vívmányait juttatja el Ma-
gyarországra ugyanazokkal a kamionokkal üres papírdobozokat szállít a 
határon ki és be, hogy felvehesse a soha ki nem szállított áruk fejében 
egy szegény ország exporttámogatását.21 

A tervek szerint az Igazságügyi Minisztérium egy éven belül nemzeti 
korrupcióellenes programot készít el�. Ezzel próbál gátat vetni a rendkí-
vül gyorsan elburjánzó korrupciós ügyleteknek. Az alábbi táblázat a kor-

                                                 
19 A Transparency International évente teszi közzé listáját, amelyen a korrupció érzékelési indexe (CPI) tíz-

t�l a nulláig álltja rangsorba azt a 85 országot, amelyr�l a TI-nek legalább háromszori felmérésb�l vannak 
adatai. Forrásai: Economic Intelligence Unit országelemzései, Gallup International felmérései, a Világ-
bank kockázatelemzései, üzletemberek információi.  

20 Az eset leírását lásd: Az Európai Unióból kitiltott növényvéd� szerek a hazai piacon címmel. In: Népsza-
badság. 1998. július 8.  

21 Hámori Balázs: Kutyastratégiák. In: Közgazdasági Szemle1998. december. 1108 
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rupció alakulásáról ad képet a rendszerváltás óta. A számok csak az is-
mertté vált eseteket tükrözik, szakért�k véleménye szerint ez csak a „jég-
hegy csúcsa”. 

5. táblázat 
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Forrás: Népszabadság 1999. január 12. 

Egy 1998 februárjában végzett felmérés szerint22 közintézmények fél-
ezer fels� szint� vezet�je az Állami Privatizációs és Vagyonkezel� Rt.-t 
tartja a korrupció által leginkább érintett állami intézménynek. A meg-
vesztegethet�ség a tanulmány szerint leginkább a bankokat és a politikai 
pártokat fert�zte meg, a legtisztábbak az egyházak és a bíróságok. A Vi-
lágbank által évente közzétett „TI-index” alapján hazánk világviszonylat-
ban a közepesen korrupt országok között helyezkedik el. 

FEDDHETETLEN B�NÖZÖK 

Információink szerint a Horn-kabinet idején sem szabályozta általános ér-
vény� el�írás a Belügyminisztériumban azt, hogy miként gátolják meg ma-
gas rangú rend�ri vezet�k és az alvilág tagjainak találkozóit. Állítólag 
Kuncze Gábor, a Horn-kormány belügyminisztere is többször kérte a rend-
�rség segítségét olyan találkozók el�tt, amikor nem tudta, kik lesznek a be-
szélget�partnerei. Elgondolkoztató, hogy egy elismert, magas beosztású 
rend�rtiszt azt nyilatkozza egy országos napilapban, hogy a b�nszövetke-
zetek vezet�ivel való személyes kapcsolattartás elengedhetetlen a nyomo-
zati eredményekhez… Jóllehet épp azt a személyt kellene elfognia. 

A szervezett b�nözés természetrajzából adódik, hogy összefonódik a 
legális gazdasággal nemcsak a tevékenységet illet�en, hanem személyei-

                                                 
22 A felmérést Vásárhelyi Mária szociológus, a Korridor Politikai Kutatások központjának munkatársa vezette. 
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ben is. De arra sincs igazán garancia, hogy a közéleti szerepl�k nyilvános 
rendezvényeken elkerülik a b�nözök társaságát, ezeket a személyeket 
nem lehet teljes biztonsággal kisz�rni. Ezt nehezíti ugyanis, hogy a szer-
vezett b�nözi csoportok vezet�i gyakorta feddhetetlen szerepl�i a gazda-
sági életnek, az esetek egy részében pedig a hatóság sem ismert olyan 
összefüggéseket, amely alapján felmerülhet a megalapozott gyanú. A 
nyílt eljárás során könnyen el�fordulhat, hogy személyes kapcsolatba ke-
rülnek a rend�rségi nyomozók a b�nöz�i körök vezet�ivel, mert gyakorta 
a kiemelt személyek válnak sértettjeivé egy-egy b�ncselekménynek. Az 
esetleges titkos találkozások lehet�ségét azonban igen szigorú és egyér-
telm� törvények, bels� utasítások szabályozzák. Ez gyakorlatilag kizárja 
azt, hogy egy rend�ri vezet� vagy nyomozó csupán érdekl�désb�l, eset-
leg kedvtelésb�l találkozzon a maffiaf�nökkel.23 

A KERESZTAPA MÉG HIÁNYZIK 

Budapesten jelenleg 10-15 olyan kiemelt besorolású magyar b�nöz� él, 
akiket egy képzeletbeli asztalhoz ültetve mondhatnánk, hogy �k képezik a 
szervezett b�nözés krémjét. Mindegyiknek önálló csapata, alvezére van, 
adott esetben rövid id� alatt egyenként száznál is több felfegyverzett ver�-
legényt tudnának felsorakoztatni. A kiemelt vezérek közül azonban egy 
sem tekinthet� a többiek fölé magasodó klasszikus keresztapának. A ren-
d�rség rendelkezésére álló információk szerint nem is törekszik kizáróla-
gos hatalomra egyetlen maffiaf�nök és egyetlen b�nöz�i kör sem. Ma már 
az összes nagyobb csoport kialakított egyfajta védelmi gy�r�t: házon belül 
gondoskodnak például a lehallgatóberendezésekr�l, s nem ritka, hogy 
egyesek legális biztonsági cégeket üzemeltetnek ebb�l a célból. 

BEFUTOTT INFORMÁCIÓK 

Kiemelt b�nözök azonban szintén igyekeznek minél több adatot ny�jeni 
a fontos rend�ri vezet�kr�l. A befutott információk alapján az is biztosra 

                                                 
23 Állítja Borai Ákos, a Belügyminisztérium jogi f�osztályának vezet�je. 
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vehet�, hogy ezek a körök adott esetben akár ügyvédeiken vagy jogászai-
kon keresztül is igyekeznek rossz hírét költeni az adott rend�rnek. A hi-
vatalos állásponttal szemben ismeretes, hogy vannak b�nözök, akik kizá-
rólag magas beosztású rend�ri vezet�kkel hajlandók találkozni. Ilyenfor-
mán egyáltalán nem kizárható, hogy más, akár magas rangú rend�rök fel-
vették a kapcsolatot valamelyik személlyel. 

MAGYARORSZÁG ÉS A NEMZETKÖZI SZERVEZETT B�NÖZÉS 

A kilencvenes évek elejéig igazából csak magyar személyek által vezetett 
b�nszövetkezetek m�ködésér�l tudtak a hatóságok. Ezt követ�en azon-
ban – úgy t�nik – min�ségi változás következett be a magyar és a nem-
zetközi szervezett b�nözés kapcsolatépítésének folyamatába. Mi hozott 
létre átüt� változást? Számos folyamat játszott közre, csak a legfontosab-
bakat említve: a rendszerváltást követ�en megnyíltak a határok, leomlott 
a vasfüggöny, hazánk ütköz�szerepe egyrészr�l elt�nt (Varsói Szerz�dés 
felbomlása), másrészr�l határozottan meger�södött. Ez földrajzi helyze-
tünknek és szomszédainknak köszönhet�. Keleten a SZU felbomlása után 
létrejöttek és meger�södtek a nemzeti maffiák (Magyarország kapcsán 
els�sorban az orosz és ukrán maffiát kell említenünk). A hazánkban ki-
alakuló, a térséghez képest viszonylagos nyugalom és az, hogy Magyar-
országról tulajdonképpen a világ bármely pontjára könny� eljutni, egy-
értelm�vé tette a b�nöz�k számára azt, hogy országunkból tranzitország 
lesz. Mint ismeretes, Magyarország hagyományosan turistaország, így a 
vámkezelés, a külföldiek ellen�rzése meglehet�sen liberális. Ugyanakkor 
a 90-es évek elejére tehet� számos országgal a diplomáciai kapcsolatok 
felvétele (Dél-Korea, Dél-Afrika, Izrael), ami szintén a megnövekedett 
idegenforgalom irányába hatott. 

A keleti maffiák betörése a prostitúció felvirágoztatásával kezd�dött. 
Hamarosan orosz és ukrán futtatók otthonról hozott „humán t�kével” dol-
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gozva átvették az ellen�rzést az éjszakai élet felett.24 Mint ismeretes, a 
prostitúció nemcsak önmagában rendkívül káros társadalmi jelenség, ve-
szélyét még fokozza, hogy rendszerint más b�ncselekményekhez (kábító-
szer, fegyvercsempészés, emberkereskedelem) kapcsolódik.  

A második lépcs�ben Magyarországon is a kábítószerek érkeztek 
meg. Bár már jó ideje elérhet�ek a különféle drogok, az igazi dömpinget 
a keleti országok messzi földjein termett természetes eredet� „füvek”, és 
a volt SZU laboratóriumaiban el�állított szintetikus kábítószerek megje-
lenése jelentette.25 Magyarország a korábbi „tranzitország” státuszból 
„célországgá” lépett el�. 

Az afganisztáni események a magyarországi drogpiacra is kihatottak, 
heroinhiány lépett fel, megkezd�dött a drogpiac újrafelosztása a kábító-
szer-keresked� csoportok között. A kisebb dílercsoportok sorra beolvad-
tak azokba a nagyobb szervezetekbe, amelyeknek még nem apadtak ki 
teljesen a beszerzési forrásaik.26 

A SZU felbomlása ezeken a hagyományos üzletágakon felül még to-
vábbi lehet�ségeket biztosított a maffia számára. A szovjet védelmi rend-
szer felbomlása biztos talajt adott azok alá, akik fegyverekkel akartak 
visszaéléseket elkövetni. A fejletlen rendszer, a pontatlan adminisztrációs 
szokások miatt egy-egy támaszponton nem t�nt fel néhány kézifegyver 
vagy kézigránát elt�nése. Ezekkel a fegyverekkel el�ször magukat fegy-
verezték fel a b�nszövetkezetek, majd a felesleget áruba bocsátották.27 

                                                 
24 A prostitúció mindig jó üzlet lesz, és ez fokozottan igaz egy olyan országra, ahol keresked�k, csencsel�k, 

külföldi feketemunkások és kamionosok egész hada fordul meg nap mint nap. Lásd Icsó Attila kutatásai. 
25 Sajnos ez is jó üzletnek bizonyult. Egy olyan országban, ahol az egy emberre jutó öngyilkosságok száma 

olyan kiugróan magas, mint nálunk (ki kell mondanunk), az emberek problémamegoldó képessége igen 
alacsony szinten van. A gondok el�li menekülés számos módja ismert. Alkoholizmus, öngyilkosság, és ha 
a piaci viszonyok engedik, a kábítószer-élvezés. A keleti maffiák pedig biztosítják az állandó kínálatot, 
amit egy másik réteg is igényel: a fiatalság. Egy felmérés szerint Budapest minden (!) diszkójában kapható 
marihuána, speed vagy extasy-tabletta! Amíg a mennyiségeket grammokban és tablettákban mérik, az árak 
pedig grammonként vagy tablettánként 3000 Ft-nál kezd�dnek, addig mindig lesz kínálat ezekb�l az anya-
gokból. 

26 A rend�rség azonban ennek ellenére nem tart attól, hogy a piacok újrafelosztásáért alvilági háború robban-
na ki. Ennek veszélye ugyanis csak akkor állna fenn, ha a piacokon túlkínálat lenne heroinból, és a csopor-
toknak meg kellene küzdeniük a legjobb árusítóhelyek feletti ellen�rzés jogáért. 

27 1991-ben hagyták el a hivatalos szóhasználattal "ideiglenesen Magyarországon állomásozó” szovjet csapa-
tok az országot. A távozó katonák kiárusították fegyvereiket és l�szereiket. Tizenéves diákok iskolákban 
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De ez még csak a kezdet volt. Ezt követ�en – els�sorban a FÁK orszá-
gainak területér�l – nukleáris fegyverek készítésére alkalmas anyagokat 
csempésztek be Magyarországra, majd innen busás haszonnal tovább 
nyugatra. Magyarországon a nemzetközi szervezett b�nözés jelenlétének 
másik markáns példája volt az „olajmaffia” tevékenysége. Az „olajsz�kí-
t�”28 bandák milliárdos haszonnal m�ködtek.29 Most, hogy ennek napja 
leáldozóban van, a szervezett b�nözés a gazdaság más területeivel kísér-
letezik. Mindenesetre világossá vált, hogy a keleti (magyar–nemzetközi) 
b�nöz� szindikátusok – egyfajta reakcióként a helyzet széls�séges bi-
zonytalanságára – jóval diverzifikáltabban, mint nyugati megfelel�ik. 

Jóllehet a magyarországi maffiák szervezettsége, bár a napról napra 
er�södik, nem hasonlítható össze a nyugati maffiák évszázadok alatt ki-
forrott és kiformálódott struktúrájával, de a lassan százéves múltra visz-
szatekint� amerikai maffiáéval sem. A „keleti típusú slampos b�nszövet-
kezet nem kínál teljes biztonságot a környezet bizonytalanságával szem-
ben.” Még a piac sincs igazán felosztva. Ennek ellenére egyre nagyobb a 
veszély, hogy átveszik a hatalmat a gazdaság felett. A 98-as választások 
után hatalomra kerül� kormány ez irányú magatartása is meglehet�sen 
ambivalens, hiszen míg egy oldalról meghirdette a b�nözés elleni hatéko-
nyabb fellépést, új korrupciós-maffiaellenes törvényt kíván alkotni, addig 
ismert b�nözök felel�sségre vonás nélkül távozhatnak a pénzzel együtt 
külföldre.  

Az alábbi táblázat kísérlet a keleti és nyugati maffiák módszereinek, 
társadalmi megítélésének összehasonlítására 

6. táblázat 
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adták-vették a fegyvereket, a nyugati határhoz közeli Gy�rben nem is forintért, hanem schillingért és már-
káért. Egy kalasnyikov típusú gépkarabélyt már 50 DEM-ért lehetett venni. 

28 A 90-es évek nagy üzlete az olajsz�kítés, vagyis az államilag szubvencionált f�t�olajból a megkülönbözte-
t� színezék vegyszeres kivonása, majd drága dízelüzemanyagként történ� árusítása. 

29 Az olajsz�kítés volt a nemzetközi szervezett b�nözés egyik f� területe a 90-es évek elején. Els�sorban a 
szlovák–magyar együttm�ködés volt jelent�s. Ugyancsak Szlovákiába vezetnek a szálak Boros ismert vál-
lalkozó meggyilkolásának ügyében, nyilatkozta Orbán Péter országos rend�rf�kapitány az MTV 1999. 
január 17-i adásában. 
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KÜLFÖLDI B�NELKÖVET�K ÉS A CIGÁNYSÁG MAGYARORSZÁGON 

A külföldiek b�nözése Magyarországon a nyolcvanas évek közepéig jó-
szerével ismeretlen vagy csak igen marginális kategória volt. Ez több ok-
ra vezethet� vissza. Az egykori KGST-országok egymás közti turistafor-
galma igazán nem volt jelent�s, csekély fizet�képes keresletet jelentett, 
különösen a kelet fel�l érkez� személyforgalom. A Szovjetunióból jöv� 
utasforgalom pedig szigorúan szervezett és ellen�rzött keretek között 
folyt. Jóllehet szerény elemei fellehet�k a „bevásárló turizmusnak”. Ezt 
azonban szigorú határok közé szorította a vámellen�rzés. 

Az els� dönt� változást a nyolcvanas évek hozták. Okai egyfel�l a 
kommunista társadalmak fokozódó és nyilvánvaló funkciózavaraiban, 
másfel�l a magyar gazdaság Nyugat felé nyitásában keresend�k. A len-
gyel gazdaság látványos összeomlása, és a fokozódó jóléti igény Magyar-
országon is kitermelte a szürke és fekete árustruktúrát, kereskedelmi 
mennyiségi áruk kezdtek vándorolni át a határon. Erre a primitív, kistéte-
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les kereskedelemre épült rá az egész régióban a fekete devizagazdaság, 
melynek szimbolikus alakjává a pályaudvari arab pénzváltó lépett el�. 

Mára Magyarország kétségkívül bekapcsolódott mind útvonalként, 
mind célországként a nemzetközi b�npiacba. Magyarország éppen földraj-
zi adottságinál fogva kedvez� lehet�ségeket kínál a nemzetközi szervezett 
b�nözésnek. Vélhet�en a balkáni háború fegyverutánpótlása is kisebb rész-
ben hazánkon keresztül zajlott le. A magyar feketegazdaság „eredménye-
sen” kapcsolódott be a Szerbia ellen hozott embargó kijátszásába, különö-
sen az üzemanyag-csempészet területén m�ködött „hatékonyan”. 

A nemzetközi hálózathoz köt�dnek a szervezett gazdasági és korrupci-
ós b�ncselekmények, amelyeket magyar vállalkozók a nyersanyag ex-
port-importja területén szomszédos államok cégeinek tevékeny közrem�-
ködésével követnek el. Ezzel szoros kapcsolatban folynak bizonyos pénz-
ügyi man�verek, amelyek vegyesvállalatok, bankok, nagybefektet� intéz-
mények bevonásával piszkos pénzek tisztára mosására vagy nagy volu-
men� adó- és vámcsalásokra irányulnak.  

Különösen veszélyes a pénzmosás Magyarországon kialakult techni-
kája. Ismeretes például, hogy a szicíliai Nouva Camorrával kapcsolatban 
álló olasz Brenta „pénzmosását” Magyarországon végzik. Els�sorban a 
kaszinók hírhedtek a pénzmosási technikáról. (Magyarországon már 
1995-ben 25 kaszinó m�ködött, ebb�l 13 Budapesten.) Magyarországon 
banki törvényt hoztak a pénzmosás felderítésének el�segítésére, de mind 
ez ideig egyetlen lényeges esetet sem sikerült e szabályzás segítségével 
felderíteni.30 

Magyarországra szinte ellen�rizhetetlen mennyiségben özönlenek a 
távol-keleti csempészáruk, ismeretlen eredet�, hamis védjeggyel ellátott 
termék, mely féllegálisan kerül a fogyasztóhoz. Ugyanebbe a kategóriába 
tartozik a lopott autók kelet felé irányuló kereskedelme is. Az utóbbi 
évek néhány látványos esete hívta fel a figyelmet a nyugat felé tartó em-
bercsempészetre és leánykereskedelemre. A legutóbbi id�szakban megje-

                                                 
30 A szerz� személyes beszélgetése Pintér Sándor belügyminiszterrel. 
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lent a szervkereskedelem is. Egyik legveszélyesebb jelenségként ítélhet� 
meg a rendkívül gyorsan növekv� nemzetközi kábítószer-kereskedelem. 
Becslések szerint a b�nüldözés hálóján fennakadt kábítószerfogás a tény-
leges forgalomnak csupán 1%-a. A kérdés társadalmi megítélését tükrözi 
a drogok legalizálásáról folytatott sajtóvita is. Az egyetlen jó, ami el-
mondható a f�város droghelyzetér�l, hogy a kokainkereskedelem és -fo-
gyasztás szinte elenyész� a kokainéhoz képest. Ez azonban sovány vi-
gasz, hiszen a kábítószer egyre nagyobb teret hódít, és már nemcsak a 
diszkóban, hanem akár a metrókijáratoknál és a virágboltokban is kapha-
tó valamennyi változata.31 

1997-ben a határ�rizeti szervek 14 000 b�ncselekményt lepleztek le, 
melyek elkövetési értéke 49 milliárd Ft-ot tett ki, egy évvel kés�bben 
már 15 000 b�ncselekményre derül fény, az elkövetési érték az egy évvel 
korábbinak csaknem dupláját tette ki (84 milliárd Ft).32 

Az idegen b�nelkövet�k és b�ncselekmények kezelése Magyarország 
számára különösen nehéz helyzetet teremt. A török-arab, ázsiai (India, 
Pakisztán, Banglades, Afganisztán) világból származó b�nelkövet�ket et-
nikai jegyek alapján nehéz felismerni, hiszen könnyen összetéveszthet�k 
a magyar lakosság mintegy 10%-át kitev� cigányokkal. S�t a szomszédos 
országokból származó b�nelkövet�k jó része magyarul beszél. A környe-
z� országból származó b�nelkövet�k száma az elmúlt évek során meg-
sokszorozódott. 

A zseblopások elkövet�inek fele nem is a magyar, minden második 
külföldi. A „vendégb�nözök” szinte kizárólag román állampolgárságúak. 
Nem határon túli magyarok, hanem Bukarest környékér�l érkez� zsebtol-
vajok, akik az idegenforgalmi szezon kezdetét�l az év végi nagy bevásár-
lásokig f�városunkban portyáznak. A magyar és román állampolgárságú-
ak között képzettségüket tekintve is különbség van. A magyar zsebesek 

                                                 
31 Az 1998-as év egyik legemlékezetesebb felderítése volt, amikor a rend�rség egyik újpalotai lakásban m�-

ködtetett „labort” számolt fel. Itt ukránok állítottak el� kábító hatású löttyöt nitrohigítóból, ipari szeszb�l, 
glukózból és mákból.  

32 Interjú Bencze Józseffel, a Gazdaságvédelmi Koordinációs Bizottság vezet�jével. Elhangzott az MTV 
Kriminális c. m�sorában 1999 január 10-én. 
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ugyanis általában családi hagyományként tanulják ki a mesterségüket: a 
fogások apáról fiúra, s�t anyáról lányra szállnak, az elkövet�k jelent�s 
része ugyanis n�. A külföldi gyanúsítottak kihallgatása során kiderült, 
hogy Bukarest környékén még egy amolyan zsebesiskola is m�ködik.33 

A külföldi b�nelkövet�k között szép számban megtalálhatók a szerbek 
is, �k azonban a „nehézfiúk”, és többnyire a brutális gyilkosságok írhatók 
a számlájukra. A környez� országokból származó b�nelkövet�k felel�s-
ségre vonását nehezíti, hogy az ellenük való fellépés tovább növeli a Ma-
gyarország és a környez� országok közötti feszültséget. 

Az ázsiaiak – dönt�en kínaiak és vietnamiak – hatalmas részt hasítot-
tak ki maguknak a magyarországi illegális iparcikk-kereskedelemb�l, s 
mint ezt jó néhány eset is bizonyítja, magukkal hozták speciális szerve-
zettségüket, amely szinte lehetetlenné teszi a mélyebb felderítést. 

A közvélemény – sajnálatos módon – a b�nözést egyértelm�en azono-
sítja a cigány lakossággal. Tény az, hogy az összes ismertté vált b�nelkö-
vet�k között arányában messze a cigány lakosság vezet (cca. 70% az ösz-
szes b�nelkövet� százalékában). Ez a tény is arra utal, hogy a cigány la-
kosság is a rendszerváltás „áldozata”, hiszen az elbocsátásoknál is els�-
sorban a cigány lakosság érintett,34 az általános modernizációs folyama-
tok is úgy hatottak a cigányságra, hogy a hagyományos cigány foglalko-
zási ágak –vályogvetés, tekn�vájás, köszörülés – kihaltak, és ezzel a ci-
gányság létalapja t�nt el. Ezzel egyidej�leg bomlott fel a cigányság ha-
gyományos család-nagycsalád értékrendje: a prostitúció – mind n�i, mind 
férfi vonatkozásokban – szinte uralkodó kereseti forrássá vált. Érdekes 
jelenségként írható le, hogy a cigányság körében tapasztalható b�nözés 
meglehet�sen „belterjes” kapcsolatrendszer�, és többnyire az ország- és 
etnikai határokon belül marad. 

                                                 
33 Zsebesiskola a szomszédban. In: Népszabadság 1999. január 19. 
34 A cigányság nagy részét segédmunkásként az épít�ipar foglalkoztatta. Az épít�ipari nagyvállalatok jórészt 

tönkrementek. 
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FENYEGET� OROSZ SZERVEZETT B�NÖZÉS 

Etnikai-nemzetiségi hovatartozást illet�en a rendszerváltást követ�en f�-
ként a szovjet utódállamok „képvisel�i”: oroszok, ukránok, moldávok, 
fehéroroszok alkották a nemzetközi szervezett b�nözés magját, velük ta-
lálkoznak leggyakrabban a szervezett b�nözés elleni rend�rség egységei-
nek nyomozói. Az orosz és ukrán b�nözök a kilencvenes évek legelején 
kerültek Magyarországra, akkor még f�ként mint a szervez�d�ben lév� 
magyar alvilág test�rei, „tanácsadói”. Hamarosan átvették a hatalmat a 
teljes éjszakai élet felett. 1996-ban azonban az alvilág pénztárosaként is-
mert „Kisbandi” elt�nt az alvilág pénzével, és így forráshiány lépett fel 
az alvilágban. Ezt követte az érdekterületek újrafelosztása az 1997–98-as 
években, ami látványos utcai leszámolásokba, robbantásokba, a közbiz-
tonság rohamos romlásába torkollott. 

1998 júliusában Budapesten nemzetközi konferencia foglalkozott a 
globalizálódó alvilág kérdésével. A konferencia résztvev�i megállapítot-
ták, hogy Oroszországban a b�nszövetkezetek ellen�rzik a bankok és 
nagyvállalatok 40-60%-át. Elhangzott, hogy az orosz b�nszövetkezet 
nem alulról építkezik, a szervezetek úgy jönnek létre, hogy a bukott po-
litikai rendszer képvisel�i a gazdaság vezet� pozícióinak elfoglalása köz-
ben a b�nözök segítségét is igénybe veszik. A magyar vonatkozások kap-
csán elhangzott,35 hogy az orosz alvilág megkezdte egyes magyar nagy-
vállalatok részvényeinek felvásárlását. A konferencia résztvev�i meg-
állapították, hogy „bár a szervezett nemzetközi alvilág nem épült még be 
az államapparátusba…, a szervezett alvilág érdekl�dik a hatalom gya-
korlói iránt…, hogy a rend�rség már indított eljárást korrupt banktiszt-
visel�k és állami alkalmazottak ellen, akik ken�pénzért folyósítottak hi-
telt, illetve adtak jogellenesen állami támogatást olyanoknak, akiket az 
nem illet meg.”36 

                                                 
35

 
Utalás Lengyel László ismert politológus a konferencián kifejtett véleményére.

 
36 Interjú Ignác István dandártábornokkal. Globalizálódik az alvilág: In: Népszabadság. 1998. július 25. 
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VÉDEKEZÉS 

A magyar rend�rségnek jelenleg több mint harminc ország hatóságával 
van kifejezetten szervezett b�nözés elleni együttm�ködésr�l szóló megál-
lapodása. Magyarország a tervek szerint már 1999-ben küldhet összeköt� 
tisztet az új nemzetközi b�nüldöz� központba, Hágába, és az év második 
felében felállhat a magyar nemzeti csoport is. Jogilag ugyan az EU-csat-
lakozásig nem leszünk tagjai a szervezetnek, de az együttm�ködés teljes 
kör� lehet. 

KITEKINTÉS 

A rendszerváltás eufóriájában még a szakemberek közül is sokan bíztak 
abban, hogy a szétes� szocialista gazdaságban eluralkodó er�szak és gaz-
dasági b�nözés helyébe a piacgazdaságra jellemz� kölcsönösség és mél-
tányosság lép. Ehelyett azonban – egy évtizeddel a radikális váltás után – 
a b�nözés nemhogy csökkenne, de megállíthatatlanul növekszik, s egyike 
az átmenet legsikeresebb „iparágainak”. Nem volt ez más, mint válasz az 
„átmenet” bizonytalanságaira. 

Bár a gazdasági b�nözés terjedése komplex, és a világon sok helyen 
tapasztalható jelenség, mégis határozott és oksági összefüggés fedezhet� 
fel a rendszerváltás és a kelet-európai gazdaságok növekv� kriminalitása 
között. A b�n és az erény a legfejlettebb piacgazdaságokban sem különül 
el egymástól, a legális és illegális, az erkölcsös és erkölcstelen kibogoz-
hatatlanul összefonódik Az összefonódás mértéke, az egyik vagy másik 
komponens túlsúlya történelmi koronként változó. Az átmeneti id�sza-
kokban azonban megn� a negatív tényez�k ráhatása, amit az egyén szub-
jektív érzékelése még feler�sít. 

A b�nöz� magatartási mód, az átmenet feler�síti az ezredvég globális 
bizonytalanságát, megtoldva azt más lokális, illetve regionális bizonyta-
lansági tényez�kkel. „Sajátos bizonytalansági faktor a posztszocialista 
gazdaságokban az évtizedekig uralkodó szabályok érvénytelenné válása, 
új gazdasági szerepl�k tíz- és százezreinek színre lépése, a korábbi infor-
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mációs csatornák és gazdasági hálózatok összeomlása.” Mindez teljesen 
áttekinthetetlenné teszi a küls� környezetet a piac szerepl�i számára. „A 
kifürkészhetetlen piacon csak kevés igazán megbízható jelzés van, ame-
lyekre támaszkodva várakozásokat alakíthatnánk ki. Miközben túlontúl is 
nagy b�ség van a jöv� magatartás lehetséges jelzéseib�l.”37 A rendszer 
szabadságfokának hirtelen megnövekedésével a korábbi kötött, egyszer� 
gazdasági minták helyett a lehetséges magatartások sokasága áll el�, alig 
lehet kiszámítani a partnerek várható reakcióit. 

Gazdaságilag a rendszerváltás utáni id�szak rendkívül ambivalensen 
értékelhet�. Az általánosan elfogadott véleménnyel szembe meggy�z�dé-
sem, hogy nem eredeti t�kefelhalmozás, hanem csupán t�keátcsoportosí-
tás jött létre, hiszen a gazdaság összteljesítménye, a GDP éveken keresz-
tül negatív el�jel� volt, mialatt a küls� és bels� államadósság drámai mó-
don megn�tt. A privatizációból származó bevételek több mint fele elt�nt, 
(az Antall-kormány idején 90%-a), másik felét a költségvetési hiány fe-
dezésére (csökkentésére) fordították. Valami egészen sajátos módon a 
költségvetési hiány mégis egyre n�tt, a fedezetükre kibocsátott államköt-
vények banki forgalmazása (évi 40% körüli hozam) hatalmas nyereséget 
hozott a bankoknak, így nem is kényszerültek a tényleges banki funkciók 
ellátására, azaz a vállalkozásfinanszírozásra. (1990–96 között 60%-kal 
csökkent a bankok vállalkozásfinanszírozási tevékenysége és 73%-kal a 
lakossági hiteligények kielégítése.) Ennek ellenére évente sok milliárdos 
nagyságrend� bankkonszolidációra került sor a költségvetés terhére. Az 
ördögi kör bezárult. 

Mindez teljesen érthet� módon drámai társadalmi értékvesztést ered-
ményezett. A meghirdetett polgári értékrend helyébe a „rablás erköl-
cse”38 lépett. 

Mindezen negatív folyamatok ellenére nem elképzelhetetlen, hogy a 
privatizáció befejezésével a b�nözés helyzete talán normalizálódni fog. 

                                                 
37 Kemény Szabolcs: Flexibility and Trust: Production Markets and Role Production in the Hungarian Econ-

omic Transformation. Acta Oeconomica. Vol. 49. No. 1–2. 91. 
38 Menyhay Imre: i. m. 177. 
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Ez azonban nem jelenti a gazdasági b�nözés elt�nését, s�t jelent�s csök-
kenését sem. El�re jelezhet� azonban, hogy a lehet�ségek sz�külése a 
csökkenés irányába hat. 

Ezt a folyamatot er�síti, hogy a gazdálkodó szervek egy részében a 
gazdasági tevékenység teljesen elszakad a b�nöz� folyamatoktól, f�leg 
azokban, amelyeket már leszármazottak, örökösök vagy új tulajdonosok 
birtokolnak és irányítanak. Ugyanakkor továbbra is, az ellenkez�je is 
megfigyelhet� a folyamatnak. Szinte minden egyes szervezetnél el�for-
dulnak kisebb-nagyobb visszaélések, adóeltitkolás, tb- és vámtartozás 
megfizetésének évek óta elhúzódó elmulasztása. Kétséges, hogy mennyi-
re lehet az egyik legnagyobb veszélyt, a fert�z� hatás kivédeni. Ha 
ugyanis a gazdasági élet egyik szerepl�je illegális módszerrel el�nyre 
tesz szert, hovatovább a többi szerepl� is úgy érzi, hogy � is kénytelen il-
legális utat választani, hogy állja a versenyt. Ha pedig a b�nöz�i módsze-
rek elterjednek, létrejön a szervezett b�nözés, ami megingatja az állami 
politikai apparátust, a társadalom tartópilléreit. A fert�z� hatás veszélyét 
el�revetíti, hogy a b�nök és b�nöz�k hiába leplez�dnek le akár ország-vi-
lág el�tt, kell� bizonyítékok hiányában a vádemelés még hosszan várat 
magára, vagy egyszer�en elmarad. 

A gazdaság és a jogrendszer stabilitása után várható csak a gazdasági 
b�nözés mérsékl�dése. Ebbe tartozik a gazdasági feltételek olyan javulá-
sa is, amely nem kényszerít különféle jogon kívüli megoldások, joghéza-
gok keresésére, amelyekt�l a jogsértést csak hajszál választja el.  

Sajnos a gazdasági feltételek javításának pénzügyi feltételei még hosz-
szú ideig hiányoznak, és a gazdaságot szabályozó jogrendszer viszonyla-
gos stabilitásától is mesze vagyunk. Mindez azt sugallja, hogy a gazdasá-
gi b�nözés mai nagyságrendjével még évekig számolnunk kell. 

Felmerül a kérdés, hogy a gazdasági b�nözés jöv�beni folyamata 
ugyanezeket a jellemz�ket tartalmazza-e, mint amelyeket eddig tárgyal-
tunk. A válasz az, hogy alapvet�en igen. Változni f�leg a nagyságrend és 
intenzitás fog. A b�nözés a jöv�ben is alkalmazkodni fog a gazdaság 
rendszeréhez, és lépésel�nye is természetéb�l fakadóan megmarad. 
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A szervezett b�nözés társadalmi-gazdasági romboló hatását csak be-
csülni lehet, ténylegesen felmérni nem. Egy azonban bizonyos, hogy az 
átmeneti országok gazdaságaiban, így Magyarországon is, a jelenség még 
károsabb, mint a fejlett piacgazdaságú országokban, hiszen itt egy de-
mokratikus rend kiépítésének folyamatát rombolja, így sokkal károsabb 
hatást tud kifejteni, mint egy már kiépített piacgazdaság rendszerén belül. 
Hiszen hogy lehetne az állampolgáron számon kérni az adómorált, ami-
kor egyetlen bank „konszolidációja” címén 200 milliárd Ft-ot terhelnek 
rá az adófizet�kre, majd a konszolidáció után kormánybankot hoznak lét-
re, és ezzel hatalmas politikai osztogatásnak39 nyitnak lehet�séget. Ez-
alatt pedig a csillagászati méret� hiányt el�idéz� bankvezetés felel�sei a 
szám�zetés keser� Sacher-tortáját eszik Bécsben. A megoldást pedig a 
kormány az adórend�rség felállításában látja, mialatt az adóhatóságok a 
titkosrend�rségek számára csaknem korlátlanul átjárhatóvá teszik a sze-
mélyes információkat tartalmazó adatbázisokat. Óhatatlanul vet�dik fel a 
kérdés, hogy hiteles-e a szervezett b�nözés ellen meghirdetett harc, mi-
alatt magas köztisztvisel�i pozícióban maradnak emberek, akik ellen köz-
törvényes büntet�eljárás folyik, vagy mialatt teljes alrendszereket vontak 
ki az ellen�rzés alól, és tudatosan nyirbálták meg a parlament ellen�rz� 
szerepét azzal, hogy megakadályozták a kormány kétes ügyeit vizsgáló 
bizottságok felállítását.40  

 A jöv� nagyon elgondolkoztató, hiszen bár „nem épült híd a politika 
és az alvilág között, de az alvilág nem ül a babérjain, hanem mindent el-
követ azért, hogy folyamatosan építse ezt a hidat”.41 

 

 

                                                 
39 A kiváló publicista, Holly István szatirikus írásában (Lala, a gyáva rabló. In: Ez a hét III./38. 4.) kimutatja, 

mennyivel jobb lenne a költségvetés számára, ha a magyar bankokat egyszer�en kirabolnák, hiszen így a 
zsákmány elköltése során legalább a veszteség egy része adó formájában megtérülne.  

40 Magyar Bálint: Keleti épít�kockák. In: Népszabadság 1999. január 9. 
41 Nyilatkozta Demeter Ervin a polgári titkosszolgálatokat irányító miniszter politikai államtitkára. In: Nép-

szava. 1998. december 29.  
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