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Society of
Evidence-Based Policing
„The Society of Evidence Based Policing is
made up of police officers, police staff, and
research professionals who want to transform
policing through understanding what works.”
„A
Társaság
olyan
rendőrtisztekből,
rendőrségi alkalmazottakból és kutatókból
áll, akik át akarják alakítani a rendőri
munkát annak megértésén keresztül, hogy mi
működik.”
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Evidence-Based
Medicine





Szó szerinti fordításban „bizonyítékokon alapuló
orvoslás”;
Az orvosi munka optimalizálására törekvő
irányzat;
A döntések alaposan kidolgozott és kivitelezett
empirikus kutatásokon nyugszanak;
Csak „erős” bizonyítékokat vesz figyelembe,
forrásuk:
metaanalízis,
szisztematikus
szakirodalom vizsgálat, randomizált kettős vak
kísérletek.
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Rendőri munka
hagyományos modellje
 járőrözés (random patrol);
 gyors reagálás a bejelentésekre
(rapid response);
 nyomozás a már megtörtént
bűncselekmények miatt (reactive
investigations).

Kezdetek
 Kansasi járőrözési kísérlet;
 Bejelentésekre történő reagálás mérése (9
percnél több idő esetén nincs eltérés az
elfogási mutatókban);
 RAND
Corporation
felmérése
a
nyomozók által a nyomozásokhoz adott
plusz információkról (triage szemlélet);
 Probléma-orientált rendészet;
 Minneapolisi vizsgálat (a címek 3 %-a
generálja a rendőri munka 50%-át).
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EBP alapelvei






a rendőrségnek jó kutatási módszereket kell
alkalmaznia annak érdekében, hogy a szűkös
erőforrásokat a rendzavaró magatartásokból és
bűncselekményekből származó, előre kiszámítható
károk gócpontjaira koncentrálja (Targeting);
miután kiválasztotta a legfontosabb prioritásokat,
tesztelni kell a rendőrségi módszereket, hogy
kiválaszthassák,
melyek
a
legalkalmasabbak
(Testing);
„belső bizonyítékokat” kell generálni és használni a
kiválasztott módszerek napi kivitelezésének nyomon
követésére és hatásainak mérésére, a rendőrség
társadalom általi elfogadottságát
is beleértve
(Tracking).

Bűncselekmények
Kár Indexe







A bűnügyi statisztika félrevezető, mert nem
súlyozza a bűncselekmények által okozott
károkat és sérelmeket;
A bűncselekmények kár indexe (Crime Harm
Index) hivatott ezt korrigálni;
Alapja a bűncselekmény miatt kiszabott
szabadságvesztés napjainak száma első
bűntényes estén;
Pl. Lopás vétsége 1 nap, Emberölés 3650 nap.
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Bournemouth-i csokoládé
kísérlet






23.00 órakor zárnak a kocsmák;
23.00 óra és éjfél között sok verekedés
történik a street food étkezdék előtt;
Ok: az alacsony vércukorszint növeli az
agresszivitást;
Megoldás: csokoládét kell osztani az ételért
sorban álló ittas emberek között;
Nem megfelelő kutatási módszer!

Köszönöm szépen a
figyelmet!
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