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Bankbiztonság - a Társadalom Biztonsága
Az idei év egyik legrangosabb bankbiztonsági konferenciájának célja, hogy felhívja a szakma és a
szélesebb közvélemény figyelmét a bankbiztonság sérülékenységén keresztül egyre jobban
megmutatkozó közbiztonsági és vagyonvédelmi problémákra.
A Szervezők szeretnénk elérni, hogy a szakma rávilágítson azokra a bűnmegelőzési, bűnüldözési és
kommunikációs kihívásokra, amelyeket a mindennapok támasztanak az egész hazai társadalom elé.
Az esemény fővédnöke az Országos Rendőr-Főkapitányság vezetője és a Bankszövetség Elnöke,
védnökei a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, a Magyar Biztonsági
Vezetők Egyesülete, a Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége, valamint a Magyar
Rendészettudományi Társaság. A Konferencia főtámogatója a Securitas Biztonsági Szolgáltatások
Magyarország Kft.
Jelentősen nő a pénzintézetek elleni bűncselekmények száma
Rendkívüli mértékben megnőtt az elmúlt félévben a pénzintézetek ellen elkövetett bűncselekmények
száma: míg 2008-ban Magyarországon mindösszesen 22 rablást hajtottak végre, addig az idei év első
felében ez a szám magasan 30 fölé emelkedett.
A jelek arra mutatnak, hogy a gazdasági világválság következményeinek szerepe lehet ennek a
folyamatnak a kialakulásához: az emberek tömegesen veszítik el munkahelyeiket és egyre
nehezebben képesek megbirkózni az anyagi kihívásokkal. Annak ellenére térnek egyre többen a
bűnözés újtára, hogy megfelelően kiépített biztonságvédelmi rendszerek miatt erőszakkal egyre
kisebb összegeket lehet elsajátítani pénzintézetekből, napról-napra nő a bűnüldöző szervek
hatékonysága és a fegyveres rablásért akár 15 év börtönbüntetés is kiszabható.
A bankrablások számának növekedése azzal jár, hogy mérséklődik a pénzintézetekbe vetett bizalom
és csökken az emberek biztonságérzete. A bankbiztonság sérülékenysége az egész társadalmat
érintő közbiztonsági és vagyonvédelmi problémáira világít rá.
Összefogás a társadalom biztonságáért
Összetett folyamatok állnak az egyre növekvő számú pénzintézetek elleni bűncselekmények
hátterében, amiket csak széleskörű szakmai és társadalmi összefogással lehet visszaszorítani.
Szakmai programokat és konkrét lépéseket kell tenni, amelyek a következő pilléreken állnak:
1. Tartalékok felmérése a bűnmegelőzésben. Annak ellenére, hogy a pénzintézetek jellemzően
rendelkeznek saját érdekeik szerint kialakított vagyonvédelmi szabályzattal, javasolt áttekinteni azokat
az általános érvényű szakmai ajánlásokat, amelyek a bűnmegelőzés hatékonyságának a növelését
hivatottak szolgálni. Ide tartoznak a pénzintézetek helyválasztással, biztonságtechnikai
felszerelésekkel, elrettentő eszközök demonstrálásával, emberi erőforrás menedzsmenttel
kapcsolatos tennivalói, a civil szféra felelőssége valamint a társadalom egészét érintő bűnmegelőzési
intézkedések szabályozása.
2. Emberi erőforrások. Létre kell hozni egy általánosan elfogadható normarendszert, ami kitér a
pénzintézeti dolgozók kiválasztási folyamataira, a fióki alkalmazottak stressz-kezelő képességeinek a
fejlesztésére, a veszélyfelismerés képességének a kialakítására valamint a támadást átélt
munkatársak poszttraumatikus kezelésére és regenerációjára.
3. Érzékelési és kiértékelő technológiák fejlesztése. Ki kell alakítani azokat az technológiákat, amelyek
lehetővé teszik a bűnelkövetés jellemzői érzékelésének valamint a digitális képrögzítésének az
optimalizálását, és fokozzák a megszerzett információk értékelésének eredményességét,
következtetések megosztását a releváns szervekkel és hatóságokkal.

4. Bűnüldözés hatékonyságának a növelése. További lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a
bűnözőket gyorsabban, hatékonyabban kerítsék kézre: ennek érdekében változtatni kell a
szabályozás keretrendszerén és bővíteni kell a végrehajtó szervek jogköreit.
5. Büntetés szigorítása. El kell érni azt, hogy a bűnelkövetők a korábbinál szigorúbb büntetésben
részesüljenek, és már maga a büntetés mértéke elrettentő erővel hasson a potenciális elkövetőkre.
6. Felelős kommunikáció. Át kell alakítani a pénzintézetek elleni bűncselekményekkel kapcsolatos
kommunikációs folyamatokat és felelősséget kell ébreszteni nemcsak a szenvedő felekben és a
bűnüldöző szervekben, hanem el kell érni azt is, hogy a média tárgyilagos tudósításokban számoljon
be úgy a bűncselekmény körülményeiről és a bűnözők elfogásáról, mint a megbüntetésükről. Ezt a
folyamatot elsősorban az információközlés szabályozásával és szélesebb hatályú rendeletek,
ajánlások kialakításával lehet befolyásolni.
7. Feltétel nélküli összefogás. Annak érdekében, hogy már középtávon sikerek legyenek elérhetők,
elengedhetetlen a pénzintézeti biztonságban érintett valamennyi szakterület összefogása - kezdve a
szabályozástól, a preventív intézkedések meghozatalán át a bűnüldözésig és büntetésvégrehajtásig.
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