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90 milliűrd euró lrűrt
olroztnlr tcrvcrly n

szómitőgépes hÚnözőR

A Bűnü8yi Rendőrsé8
Nemzetközi szervezetét, az lNTERPoL_t
1923_ban hozták
létre,azzal a céllal, hogy
adatszolgáltatással és
nyilvántartással segítse
a nemzeti rendőrségek
munkáját az oÍszágokon
átív€lő bűnözés elleni
küzdelemben. Magyarország a2 élső 20 ors2ág
között csatlakozott a
szervez€thez, amely ma
190 országben ven
jelen, s az elmúlt 15
évben óriá5i fejlődé5en
ment át.

és az ehhez kapcsolódó kép
zé5ipro8ramok.
Az

lNTERPoLe nöke,

a

fran_

cia lúiÍeill€ BallestÍazzi asszony,
főtitkáía Rona d K' Noble úí

A 42' Európaj Regionális
Konferencia az elnök meg

bűnÖzés,,arctalan és hatálok
nélküli"' Az információs és
ko mmu nikációs tech nológiák
íejlődése és nóVekVő kifino
multsága köVetkeztében te _
je5€n új b űncselekmény típu_
sokkal
módsrerekke]
ta á]ják szemben magukat az

és

Az lNTERPoL nak nincs ónál

ló

adatbankés hogyazúj infor
mációk, adaiok a lehető eggyorsabban kerü!'enek be"

képViselője, rendVédelmi

-fogalmazta meg az elvárá-

A2

Pintér sándor belügvminkzter volt a réndezvénv házigazdájá

cia napirendjének |egfonto_
sabb témái:
az lnterpo globálissze

nyitó beszédéVel kezdődött,

kihíVásain3k kerelésében,

MagyaroÍ5zág rendVédelmi

mondott a

rendezvény házigazdájá,

vezetőinek, Pintér 5ándor

rópai együttm űkódési straté'
gia továbbvitele,
_ az ágazatok közöttj stra
tégia i egYütir. űködés,

ért é5 kitÜntetést nyÚjtott át

szakmai kéídésekáttekintése:áz embeF és kábítószer-kereskedelem, a számí
tógépes (cyber) bűnözés,
Valarnint a terroÍDmus, a kö'
rÖröti személYek felkutatása,

a

nyek kérdéseia kapacitások bőVítéséneklehetőségei
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aki köszönetet

BelÜgyminiszternekés Papp
Káro]y oÍszágo5 Íendőrfóka
pitánynak
konferen€ia
5zínVonala5 me85zervezésé'

és a gazdasági bű ncseLekmé-

"rr,,.

a tagorszá_

gok rendőrségei nyomoznak
- ezén nagyon fontos, hogy
minél iobb]egyen a központi

szervezetek mjntegy 140

-

nyomozati hatásköre,

minden es€tben

más szakmai nemzetközi

szervezett bűnözés elleni EU-

állitandó lnterpol Globális

Központ, de nagyon jelentős
az elmú téVekben az EuÍópai
Unióban felá lított több
cybetrbűnözés elleni szerve'

adni az
kíhívásokra, az új fenye8e
tések keze|ésére.szűkéges
egy eu rópai straté8ia mega
kotása a kóVetkező éVekre.

Nemzetkózi szervezeie és

határokon átnyúló

fe

Új

Közössége, a Rendőrf őnókók

-a

bűnözés elleni bűnüldözői

erőfeszítések segÍtésétcéloz_
za a2074 hen szin8apÚrban

nie megfelelőVálaszt

EURoPoL, az E!rópaiUnio, az
EBEsZ, a FÜggetlen Álamok

repe a jelen kor rendészeti

|yozását é5 a számító8épes

,,A y\xl' század rendőri

ciájára,50 ország é5 az

'

pénzt tu ajdonítottak el.
Az ilyen esetek mega kadá_

erején€k képesnek kel] len-

2013. május 14 16'_a között Budapesten kerü t mes
rendezésre a2 lNTERPoL 42'
Eu lópai Regioná lis Konferen-

s7akemberéi részvételéVel'
A háromnapos konferen

45 mil ió dol]áÍ éirékűkész

a

szervezet nevében'

Az elnök nreglehetősen

sokkolószámmal és informá
ciókkal folytaü:a beszédét:
2012 ben a számÍtógépes,
ún' cyber_ bűnözés 90 mllli
árd Euro kárt okozott. A bűn
Ljldözés nehéz5ége, hogv€z a

országok és a bűnü|dözőszer

Veik' Az elektronlkus fizetési
módok é5 az e ektronikLrsdo_
kumentáció, Válamint a nyo
mon kóVethetőség hiánya is
hozrájáruI a cyber_bűnözés
gyors terjedéséhez' Mindez
rnár önm.gában sajátos és
egyedi bűnüldözési kihÍVáso_

egyÜti:működéssel

kapcso atban elmondta,,,az
lNTERPoL on be űl a fó fel'
adat az információ áram]ás

jelentős felgYorsítása. Elen'
gedhetetlen az együttműkö_

dés és a tevékenységeik
összehangolása az lNTER
PoL és a más ágazati ható_
ságok közöti mind az Euró'

pai régióban, mind annak
határain tú] a

Ezzel kapcsolatban elhangzott egy nemrég történt
bűncselekmény példája: az

interneten keresztÜ, össze_

hangot,,nemzetkózi műVe_

let" keretében néhánY óra
efoÍgása alatt
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bankautomatáibó]

xxl' százádi,

globá li5 természetű és hatá

rokon átíVe ő bűnözéssel

szemben. Ugyanakkor fontos a kü lső ka pcsolato k eró
sítése,az egyÜttműködés a
társszervezetekkel, a magánszféra és a civil szerveze

ország

mintegy

Elism€

rőe n szólt Dél_Kelet

Európában a Rendőri Veretők
szeÍV€zétév€, iletve a Ba]kán
Task Force szervezettelva ó
nagyon jó e8Yünműködésrői'

Külön kiemelteaz ]NTER_

PoL operatíV partnersé8é'
nekje entőségét az európai

nemzetközi és regionáli5
szervezetekkel mint az
EURoPoL - ameilyel kivá]ó
és hatékonyazegyüttműkó

dés -, az Európai Unió, az
EBESZ, a Független Á lamok
Közössége, a Rendőrfőnö_
kÖk Nemzetközi

szöVetsége,

valamint utalt a folyamatos
igényre a kü]ónbÓző eUrópai
és Európán kíVüli rendészeti
ren dszere k és bűn ü8yi adat_

báz]50k,,lnter_operab]litása,,

iránt'

Telje5 voház ósszhang

Ezzel összefüggésben, a,
lNTERPoL és az Európái Unió
Bizottsága 2012_ben indította
el az INTER POL NyugalAfrika i
Rendőri lnformációs Rend
szer (WAPls) progíamját, egy
közös nyugat afrikai bűnügyi
információs rendsze r létreho_
zása érdekében' Az automa

tizált nemzeti ad3tbankok

r€ndszerén keresztÜ a rend_

őrl erők 16 afrikai álamban

le5znek kép€sek 8yűjteni, ele'
mezni és me8osztan] infor_
nrációikat re8]onális és nem_

zetköziszinten.

,,szerv€retünk ereje az
e8yüttműködés irántj eIköte
lez€ttsé8Ünkön alapszik, mert
miközben (rgyanazokkal a ki_
hiVásokkal küzdÜnk, osztoz

h.tunk a sikerekben

is

a

rendőri erók, a regionáiis és

MÍeill€ Ballestrazzi az lNTERPoLelnöke

a'
rd8á_'ze

nenrzetköziszervezetek,va

n'nt.löl

kö7ötl

ec

€mbeíkereskedelem
l

még inkább, mint
báÍmikoraze/múlt

éVvázédban'' ál

kóVetett bűnözés_

A cyber_bűn_

hézsége,

Pintér sándor

hogy ez a
bŰnözés

be Ügyminiszter a

kiemeite, hogy az

rendőri együttr.ű

Az INTERPOt, mint
190 tagá lam szö
v€isége képes a eg_
hatékonyabb és
eggyorsabb nem

arctaian és

zetkdri szintű tá

határok néi_
kÜ|i

átnVÚ ló szervezett bű nözéssel

a prosntúció, a kábítószer_ és

m

o

gatást nyújta|i eh_

lóglá ésglobalizáció

erőknek Ú] kihiv;'sokkal kell
9embenézn]iikI a határokon

terÚ eteken, mint a

számító8épes bű_

nózés, ahol nagYon nehéz

rn€gálIapitani, hol húzódnak a
Valódi ál amhatáíok, a bűnül-

mozgása kü ön egesVo|zerót
jelent és érdemte]en eiőnyt

nyÚjt a, i]le8ális migrán50k, a

kalandorokés

a

bűnelkÖVetók

5zánrára,óknemé

n]' hanem
Visszaéini akarnak a szabad_
ságelvekkel _tette hozzá Pin-

Megemlítette áz arab ta
Vaszt é5 a szhia i e5eményeket

köVető i]legális mi8rációs

áramlást is és a szervezett bű

nözésre gYakoroh hatását,
amelv ellen ]okélisan nem

lehet fel]épni, feltétlenül
szükség Van együttműködés'
rea származásié9 a tranzit

oÍsrágokkal'

Magyarország elkötele

zeft a |endóri egvÜttműkö'
dés kiterjesztésében, tekin

tettel á határokon átnyúló

dóző szervek hatékonyságá
szervezett bűnózés, a terro_
nak biztosÍtá5ához nélkijll'7
rjrm!r5 és má55úlyos bűncse_
hetetlen az a támogatás és lekmények srámának növe_
kápcsolatrendszer, amlt egv kedése miatt' A nemzetközi
olyan g]obáli5 Íendvédeimi szervezeti bűnözés e leni
szerV nyÚjthat, mint az lNTER_
harchoz nem elegendőek a
Pol"-mondtaábelűgymi 5tratégiai döntésh02atal
szintjén kidolgozott és elfo
A miniszter felhívtá . fi 8adott kerdeményezések,
gyelm€t érra is, hogyáz Euróeredményes Végrehajtásuk_
pai U|ióaz e múltéVtrzedek_ hoz az országok elkötelezett
ben fokozatosan leépítette sége, a rendóri szervezetek
bel5ő határait é5 kiterjesztet_

te é külsőket. Ez a hata mas

földrajzi terület

5zámos

e őnyt jelent a tagorszá8ok'
nák és az uniós állampo]gá_

A hálomnápos kÓnferen.iál élénk éÍdékiődéskiraÉp

között

térsándor

Üldözés ne_

Bal]e5trazri elnök

megnyitón elnron

terüle_
roceper ouro7é.

h"ra_ )e'' vdlJrl-L d tA''o17m-. Uj
sikeréin é5 szokátlan módsrereivele

egyÚn-u.ode5

rozza megjöVőbe]i

és pinrérsándÓ. be|ügvhiniszt€r

roknak, ugyanakkor az áruk,
szolgáltatások' a tók€ á13m

a

lása,

a

fe kés2Ült5ége é5 köVetkeze
tessége is szükséges- hang_

súlyozta a belügymini5zter,
Végűl ismét az információ
áramlás jaVÍtását és gyorsí
tésát je Ó]te meg kieÍnelt

személyek szabad

rerus2E

