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DR. IRK FERENC - DR. VARGA ADAM

Közlekedésrendészet és idegenrendészet*

MagyarC:,rszóg földrajzi helyzete, szomszédaihoz és az Európai Unió orszógoihoz
füzódó viszonya, tórsodolmí-pozdosöqi ótolokulóso új, nemkvönotos jelenségek
elszaporodását teszi lehetővé, és új felodorok megvolósitósót kényszeríti ki. Ezek
közül elsósorbon a rnozpóbünözés kérdéskörével, e búncselekménynek a forgo•
lomellenórzéshez kapcsolódó megelőzési lehetóségeivel foglalkozunk.

Hazai és külföldi mozgóbúnözés

A mozgó- vagy utczóbünözés nyomon követhető a hazai krlminólstollsztikóbon. de
a pontos méretek nehezen óllopühotók meg. Egy másodlagos analízis, mini amely.
re ezútlal is sor kerüli,' szintén számos bizonytolonsógi tényezői lorlolmoz. A krimi
nalisztikai adatlap volójóbon nem e bűnözési forma nyomon követésére készült A
magyar b űnelkövetők esetében lehelóség von az ulozó, az ólulozó és a büncse
lekmény elkövetése célíöból érkezel! kolegóriók; külföldiek esetében az ólulozó és
az engedély nélkül Magyarországon tortózkodó kategóriák elkülönílésére.

Hórom jellegzetes évei emeltünk ki: a rendszervóltós elólli utolsó .b ékeévet", a
rendszervólrósl követő e/só és a legutóbbi évet.

1. Az 1. számú tóblózot egyik dimenziója a mór emlílell tellestípusok, a rnós.k
pedig néhány jellegzetes lell•lipus szózolékos megoszlósól muloljo a bűncselek
mények számát illetően. Néhány levonható Iöbb következtetés:

- A személy elleni büncselekmények orónyo az átutazó bűnelkövetők esetében
a legmagasabb.

- A jórmúlopósok aránya az utozóbűnözök és a búncselekmények elkövetése
céljából Magyarországra érkezellek körében egyaránt csökken.

- A gazdasági búncselekményeket elkövetők aránya a búncselekmény
elkövetése céljából hazánkba érkezellek körében az utóbbi néhány évben
erósen csökkent; ugyanebben a körben azonban növekszik a vagyon elleni,
ezen belül is a betöréses lopási elkövetők aránya, ugyanakkor folyomoloson
csökken a közönséges tolvajok részaránya. A másik kél csoportban ilyen jelen
tés ólslrukturólódóst nem figyelhetünk meg, ami prevenciós szempontból külö
nösen róirónyíljo a figyelme! a mosl említell letteskörre.

• Jelen lanulmó"Y o Koz~ bndó,olod6<nio 1997. j(,niu, Q. IJ . 16zól meg,e,,dezbe ke,<,Jo..-o l6,ztet
mogyor rele10tvm khówen 6,szer\autel "'6~zoto.
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1. $Z6mú 16bl6zal

Egyes hazai bünelkövetök
óltal megvalósílott büncselekmények szóma

(százalékos megoszlás)

Uiozó ÁtulaZ6
8Yrie~6, cé~óból

T lloll ifHOI IOzkod Os
ét~ezó

Tene„ipu1 1QQ5 1QQ2 1Q88 1QQ5 1QQ2 1Q88 1QQ5 1QQ2 1Q88 1QQ5 1QQ2 1Q88

S1:11m6ly 0,7 1,2 1,5 4,3 3,1 4,2 2,3 2,0 3,7

Go,do,og 3,1 0,7 I.S 4,4 11_0 Q,8 1,4 2,Q 6,1

T,lo;don 87,0 80,0 88,0 34,0 28,0 27,0 82.0 74.0 74.0

lop/> , 67_0 57,0 72,0 lQ,0 18,0 21,0 34,0 45,0 58,0

be~téMS 14,0 lQ,O 10,0 2.6 5,6 1,0 40,0 25.0 7,1

oulólopO, 0.8 1,1 3. l 1,0 1,3 2.5 0,4 1,3 3,7

·-· 1,3 1,1 1,2 0,8 O,Q 0.8 0,6 O.Q 1,2

loz:le\.edés 1,4 1,7 1,0 43,0 48,0 50,0 0.8 1,5 0,8

Ee,< b 7,8 16,0 8,0 14,0 Q,9 9,0 14,0 16,0 15,0

2. szómú 16bl6zal

Egyes hazai bOnelkövetök
által megvalósított bGncsolekmények elkövetöinek szóma

(szózolákos megoszló,)

UIOZó M, IOZó
Bún..,ovot ln c~IJ6bó l

f.lro1,11-1or16rl.odo,
~kez6

ldCJlip.1 1 1QQ5 1QQ2 1Q88 1QQ5 1QQ2 1Q88 1QQ5 1QQ2 1Q88 1QQ5 1QQ2 1Q88

Sum,Jy 1,6 2.2 2,8 5,1 3,7 4,5 3,4 3.6 4,Q

Gomo,og 1,8 0,8 2,1 4,8 Q,2 11,0 3.3 6,Q 7,2

T,qdo,, 83,0 86,0 81,0 26,0 26,0 26,0 78,0 77,0 73.0

lopós 67,0 71,0 6Q,O 20_0 20,0 20,0 so» 61,0 61,0-- 6,4 6_Q 3,4 1,1 1,0 0,8 8,6 7,8 1,0

01.tólopó 1 1,3 2,7 3_7 1,2 1,5 2.3 0,8 1,8 1,1

,ol,lo, 2_7 1,4 2,4 1,1 1,1 1,1 1,6 1,5 1,4.,,_, 3.2 2_0 1,6 48,0 52.0 50,0 1,7 l,Q O,Q

~ 10_0 8,2 13_0 16,0 9_1 8.5 14,0 11,0 14,0
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2. A 2. szómú töblózot egyik dimenziója o mór emlílett tettestípusok, másik dirnen
ziója néhóny jellegzetes lett•lípus százalékos megoszlását mutatja o büncselek
ményelkövetók szómól követve. Bór olopvelóen az előzőekben bemutatott lenden•
ciónak kell(enel érvényesülnie, mégis néhány föbb következtetés levonható:

- A betöréses lopások esetében az utozóbünözök orónyo lényegesen olc
csonyabb, mini amit oz öltelek elkövetett büncselekmények szórnorónyóból
becsülni ·lehetne. Ez orra utol, hogy e körben különösen jellemző o sorozoí
elkövetés.

- Hasonló következtetés vonható le az átutazó bűnelkövetők és cselekményeik
orönyoínok egybevetésekor. amíg o cselekmények aránya - különösen
1992- 1995 között - jelentésen nóll, addig oz elkövetők orónyo o teljes idő
szak alatt vóltozotlon maradt.

- A gazdosógi búncselekmények esetében o bűnelkövetés céljóböí Magyar•
orszógro jött bűnelkövetők aránya - ismét 1992 és 1995 között - rneqho
ladta az elkövetett búncselekmények számát, vagyis növekedett o többelkö
vetós búnesetek orónyo.

- Az előbbi megfigyelés mégis leginkóbb o búncselekmény elkövetése célíó-
661 érkező bönözök által megvalósított betöréses lopások esetében figyel•
heló meg, azzal o lényeges eltéréssel, hogy e körben korábban is tipikus volt
az .egy elkövető - több bűncselekmény". Az aróny sem sokat változott .rend
szervóllóson innen és túl": nagyjából egy elkövetőre hét búncselekmény jutott
és jut mols.

- Csökkent az outólopósokon belül o felderített társas elkövetésben meqvolösf
toll cselekmények aránya.

3. A hazai - most vizsgálat tórgyává lelt - bünelkövetói köröket vízsqólvo összege
zésként oz óllopíthotá meg, hogy elsősorban az utazó és o búncselekmény céljából
helyszínre érkező körre célszerű a figyelmet fordítani, az ótulozókro viszont nem. A
célirónyosan helyszínre érkezők különösen o betöréses lopások esetében jelentenek
rohamosan súlyosbodó veszélyt.
4. A 3. szómú tóbiózot a külföldi bünelkövetök által megvalósított egyes kiemelt
búncselekmények arónyál mutatja. (Mini szó volt róla, itt két kategória szerepel:
akik átutazók, és akik jogtalanul tartózkodnak az ország területén] A főbb
következtetések:

- Az ótutozók körében radikálisan csökkent a gazdasági, ugyanakkor erötel
jesen nőtt o vagyon, oz államigazgatás és igozságszolgóltotás, valamint o

. közrend elleni búncselekmények részaránya.
- Az engedély nélkül hozónkbon tartózkodók körében ugyancsak jelentősen
csökkent o gazdasógi büncselekmények aránya (a feketemunka kivételével).
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3. szómú lóblózol

Egyu k0llöldi bOnelkövetök óltal megvalósRott bGncselekm,nyek száma
(szózalékos megoszlás)

Uloz6 Álutoz6
8ünd.OWl6s c6'<) b61

T.llon.fUallóDOdói
éAez d

Tette'1ipus 1995 1992 1988 1995 1992 1988 1995 1992 1988 1995 1992 1988

Szem6ly 0.8 1,3 0,3 0 ,6 0.3 0.0

Gozda"'9 5A Ll,0 74,0 0,5 3,7 6,9

Tulc,don 32. 0 9,4 4,7 41.0 9,7 3,4

lopó, 4,2 6,9 4,3 5,5 8.2 0 ,0

bor0t,se, 1,3 0 ,9 0 ,0 34,0 0,5 0 .0

out6'opös 0.2 0,3 0 .2 0 .0 0.5 1,1

1obl0s 0 ,9 0,5 0.0 1,1 0 .3 2.3

kozleled6s 8,5 37,0 19 ,0 0,7 0.2 1,1

E~b 53,0 29,0 2.0 57 ,0 86.0 89 ,0

61. '9· ♦

ig.sz:~. elen 13 ,0 11,0 2,1 45 .0 70,0 84.0

tllvende„n 40 ,0 19 0,5 12 ,0 16 ,0 3,4

4. szömú töblözct

Egyes kollöldi bGnelkövetök óltal megvolósRott bGncselekmények elkövető inek szómo
(szózalékos megoszlás)

U10Z6 Ál,1Qz6 8ünelOYa„s c6'fóbo, T&oiil-lo1torl:.odós
•Aezd

ldell'pn 1995 1992 1988 1995 1992 1988 1995 1992 1988 1Q95 1992 1988

Sze ffl•ty 1,5 1,4 0,7 1,2 0,6 1,5

Gozdo><>g 8.8 26 ,0 75,0 0.8 8,1 5,9

T""'1cb, 12 ,0 11,0 2,9 14.0 13 ,0 4,4

lopós 8,8 8,3 2.2 8,9 10 ,0 0,0

i,,.,,.,., 17 0,8 0 ,0 0,8 0 ,6 0 ,0

<ú>lopó, 0.5 0,2 0 ,2 0,1 0,6 1.5
<Obb, 07 0,8 0 .0 2,4 1,0 2,9

L>-. 13 ,0 37 ,0 18 ,0 1,3 0,3 1,5

El1f'b 65,0 35,0 3,4 83,0 78,0 87 ,0

ól .ig ♦

,g.w:,lg.- 56,0 4,0 2,2 Ó3,0 46,0 84,0

l.óz,end- 8,9 20,0 0,5 20,0 28,0 2,9
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viszont erőteljesen növekedett - különösen 1992- 1995 közölt - a vagyon
elleni búncselekmények orónyo, s a roblös e körben lényegében ezen hórorn
négy év alatt terjedt el. Csökkent az óllomigozgotós és az igozsógszolgó~
tolós rendje elleni vétségek aránya [különösen 1992- 1995 közötti, de jelen
tősen növekedett [különösen 1988-1992 között) a közrend ellen bűncselek
mények orónyo.

5. A 4. számú táblázat a külföldi bűnelkövetők által megvolósíloll egyes kiemelt
búncselekményeket elkövetők szórnának arányát mutatja. A l~glényegesebb tonul
sógok a kö~etkezók:

- Az átutazó bűnelkövetők körében a gozdosógi bűncselekményeket meg•
volósüóknól az előző pontban leírt vóltozós isméílődik. A tendencia hasonló
a vagyon elleni bűncselekmények elkövetóinél, azonban a részorónv
növekedés sokkol csekélyebb, ami orra utol, hogy - külqnösen 1992- 1995
között - jelentős mértékben elszaporodtak azok az esetek, amikor egy elkö
vető több büncselekményért is felelőssé tehető. Az óllorn- és igozsógszolgól•
tolós ellen irányuló bűncselekmények elkövetőire ugyanez az összefüggés
jellemző.

- A jogellenesen orszógunkbon tartózkodó bűnelkövetők körében az lúnik fel,
hogy 1992-1995 között a vagyon elleni búncselekményeket elkövetők orö
nyo korántsem növekedett olyan jelentős mértékben, mini az óltoluk [lósd
előző íóblózot] megvalósított bűncselekmények orónyo. Tehót itt is az a követ
keztelés vonható le, hogy az említett időintervallumon belül az egy személy
által megvolósíloll bűncselekmények szórna növekedett.

6. A külföldiekkel kapcsolatos legfontosabb következtetések:
- dominál az óllomigozgotós és igozsógszolgóltotós ellen vétők orónya;
- a vagyon elleni búncselekményeket elkövetők egyre kevésbé tekinthetők a~
kolmi bűnelkövetőknek, hanem egyre inkóbb e cselekmények meqvolósító
sóra berendezkedett személyekről , illetve ezek csoportjairól von szó, akiket
csak sokadik búncselekményük elkövetése ulón sikerül leleplezni;

- a különféle, általunk kiemelt, részben erőszakos bűncselekmények elkövetői
nek aránya [példöul személy elleni erőszak, rcblós, jórmúlopós) tovóbbro is
alacsony.

A külföldiek - egy 1997 első felében közzétett legfőbb ügyészségi statisztikai kimu
tatás szerlnf - a korábbi évekhez képest kisebb szómbon jótszonak szerepet bűn
cselekmények elkövetöíként a csökkenés 30%-os. Ebben az évben 4733 személy
(az összes elkövető 3,9%-o) 7199 bűncselekmény elkövetője volt. Mintegy négy•
szer ennyi külföldi: 17 848 ló, azaz az összes sértett 5,8%-o vólt bűncselekmény
öldozotóvó.
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5. szómú lóblózol

A kDllöldi banelkövetök beutozósi orszógo és óllampolgórságo

Honnan Kii<

Os.zog Ab~olu,uóm O,szóg Szózal,koioróny

RO 1593 RO 33.7

YU 817 YU 17 .3

UKR 322 UKR 8.9

0 263 RUS 8.9

A 149 0 5.6

TR 148 A 3.2

PI 124 TR 2.8

HR 119 KINA 2.8

RUS 10 1 PI 2.6

SK 98 HR 2.5

Nem lótszcnok igazaknak azok az óllítósok sem, miszerint a lopósok jelentős
részé! (ezen belül a zseblopósok 80%-ótl külföldiek követik el. Az adatok szerin! az
összesen 178 063 lopós mini búncselekmény mögöll 761 külföldi [kevesebb mini
0,5%1 húzódik meg. Semmi sem indokolja lehól, hogy a jórészl lolensen maradó
kisebb súlyú búncselekmények elkövetői mögöll javarészt csak külföldieket vélel
mezzünk.

A külföldiek óltol elkövelell búncselekmények 35-40%-ót Budapesten, tovóbbí
9-13%-61 Győr-Moson-Sopron megye területén követik el. Általóban a hafór menli
megyék bűnügyi lelerheltsége az ótlagasnól nagyobb a külföldiek esetében.
Ennek részletes indoklósóra e helyül! nincs lehetőség, de vélhetően szükség sincs.

Az elkövetők beulazósi orszógo és óllompolgórsóga igen vóhozó. A .top len·
lislól az 5. számú tóblözot mutatja.

Külföldi törekvések az ellenőrzésre

Az utóbbi időben szinte nincs olyan közlekedésrendészeti összejövetel, ahol ne
kerülne szóba: miként lehetne elejél venni külföldi polgórok valamely EU-államon
belüli nemkí.-ónotos tevékenységének. Az Európai Unió logóllamainak belső ha
tárain ugyanis nincs ellenőrzés, s a Schengeni Egyezményhez csatlakozó orszá
gok jogalkotása lényegében lehetetlenné teszi az .ellégiesüh" óllomhotárokon
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ótlépők feltartóztatását és a korábbiakhoz hasonló mértékű ellenőrzését. Így, oki
az államközösség külső határait átlépte, az lényegében okodólytolonul utazhat
egyik országból a másikba. Ez nem is lenne baj, ha nem volnának közöttük szép
számmal olyanok, akik messzemenően kihosznóljök ezen országok egyik gyen
ge láncszemét: az egyes államok közötti, egyelőre gyenge búnügyi informóció
óromlóst.

Ma mór több információ öll rendelkezésünkre azokról az eróleszílésekről,
amiket a rendőrség tesz a nagyobb szabadság előidézte nagyobb bünügyi veszé
lyeztetettség mérséklésére.

1. Jürgen Kori, a bajor belügyminisztérium akkori rendőrigozgotójo, a KERA
1996. évi szeminóriumón számolt be sojól lorlomónyo erőfeszítéseiről.' Az orszó
gon belüli ellenőrzés - amely nyomatékosan kiterjed a határt ótlépö külföldiekre,
akiket Ausztriának a Schengeni Egyezményhez való csotlokozósót követően mór
nem lehel Solzburgnól vagy valamelyik mós Ausztriából kivezető hotórölkelönél
megállítani - hórorn nagy csoportjának megkülönböztetését: a totális, a szelektv és
a mobil ellenőrzést tartja szükségesnek. Különféle intézkedésekkel kwónjók elérni,
hogy a potenciális vagy a tényleges bűnözőket a határtól méri mintegy 40.50 km
es körzeten belül sikerüljön feltortóztolni.

2. Lényegében ezl az elképzelést módszertani szempontból részletesen ismer
tette Bozem rendőrségi tanácsos a münsteri közlekedésrendészeti szemináriumon.'
E referálumból világossá vált, a rendőrség közlekedésbiztonsági állományának
munkája változós előtt áll. Tekintettel orra, hogy a bűnözök többsége gépkocsival
közlekedik, a gépjármüvekel ellenőrző közegeknek von a leginkább lehetőségük,
hogy közülük kiszűrjék a körözés alatt álló vagy a nyilvántartásból még nem ismert,
óm bűncselekményt elkövetett személyeket. Ezt a munkát fokozott mértékben tette
szükségessé az a kedvezőtlen völtozós, amit a keleti határok megnyitása okozott.
Németország egyes részeit ellepték a szervezetten működő, sorozotbetöréssel,
gépjórmúlopóssol vagy .csok" -kiloszíóssol foglalatoskodó bandák, amelyek -
Schengen előtt - kihasználták a laza holórellenórzésl.

3. 1997-ben a KERA - mini mór említettük - teljes szemináriumot szentelt a
bűnügyi és a közlekedési rendőri ellenőrző munka toposztolotoinck.' Főként a
német és svójci toposztolotok érdemelnek megkülönböztetett figyelmet.

4. Jürgen Korl0 a bűnözés nemzetközivé vólósót követően felvázolta azokat a
következményeket, amelyeket a határellenőrzés megszüntetése eredményez. A
veszély három ló területen jelentkezik, amiből a feladatok is következnek:

- Az NSZK.be beérkező kábítószer (pontosabban: a heroin) 80%-0 a balkáni
úton kerül be Európába. A jelenlegi kedvező lehetőségeket kihasználva Kele~
Európában mór heroinroklórok létesültek.
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- Az orosz vagy mós keleti vízumköteles orszógokból hamis vagy homisítoll
(elsósorbon lengyel és cseh) útlevelekkel érkeznek oz emberkereskedelem
tórgyót képező személyek, többségükben nök.

- Kiemelt szerepet játszik o gépjórmúlopós. Bojororszógbon 1996-bon 5500
lopoll gépjórmúvet foglaltok le, omi oz NSZK számára lóként azért érzékeny
pont, mert kitúnt: o Kelét-Európóbo csempészei! jármúvek 78%-o német gyár~
mónyú.

- A feladat kellős: o külső hotórok ellenérzésének erósítésével egyidejúleg szúr
öponrok beépítése o belsö határok ellenőrzésének fokozósóro. Mindehhez
- elsósorbon o hotórrendészeli szakemberekre támaszkodó - speciális kép
zést kell kapniuk o megerósílell közlekedési ellenórzó egységeknek. Ugyan
csak szükség von e speciólis egység technikai megerősítésére, kezdve o
gyors gépkocsiktól oz on line-rendszerben működő inlormóciókeresési és ·
ellenőrzési technika feltételéig. (Ismeri, hogy o Schengeni Egyezményhez
csatlakozó országok körében jelentóséggel bírnak az ún. hotórországok,
hiszen o szórozlöldi, vízi és légi határokat egyidejúleg kell biztosítaniuk o
maguk, valamint oz Egyezményhez tartozó .belsö" orszógok részére o
területükre érkező illegális bevóndorlókkol és búncselekményeket elkövetni
szándékozókkal szemben.)

5. Ausztriában - pontosabban: Felsö-Ausztnóbon - ugyancsak megindultak o
szóban forgó, jellegében o hogyomónyostól eltérő gépjármú-ellenérzések.'A meg
figyelés elsósorbon o következő csoportokra összpontosul: személyek, javak
éltolóbon, jármúvek, dokumentumok (lóként ezek ellopóso, hamisításai, a küllöl
díekre vonatkozó jogszabályok betartása. A tartományon belül o rendörség tag
jaiból oloküottck ki egy 6-8 lóból álló, speciólison bünügyileg kiképzett egységet,
amely előre meghatározott terv szerint végzi ellenőrző munkáját. Ausztria ezen tor
tományoszintén megszigorílotlo hotároinok ellenérzését, s itt is speciális prevenciós
ellenőrzés folyik. A jelenleg is fellejleszlés alatt álló egység o közlekedésrendé
szelen belül speciális rendörségi csoportként fog működni.

6. Svójcból Aorgou kanton közlekedésrendészelének vezelóje számolt be oz olt
folyó bünügyj-közlekedésrendészeli munkáról.' A .vakondellenórzés" svájci tolól
mónyo oz outöpólyökro koncentrál. Elveti o totális ellenérzés célszerúségél, és a
szelek/í, kontrollnak biztosít elsóbbséget. Az egész intézmény létrejöttét az lelte szük
ségessé, hogy Svájcban is nagyon elhoropódzoll oz erószok, s o polgárok elkezdtek
félni. A svójciok (o szóban forgó kantonban legalábbis) mindozonáltol tovóbbro is a
l:özbiztonsógi és o közlekedésbiztonsági ellenórzést azonos fontosságú felodotkénl
kezelik. Svájcban külön gondot okoz oz, hogy oz egyes kantonok közigazgatása le~
jesen függerlen egymástól. Ho o feHesnek szerencséje von, egy kisebb kontonon
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autópólyán 20 perc alatt végig tud autózni, tehát el is tud menekülni valamely tor
tomónyból ennyi idő alatt. A konlnbon heti egy alkalommal végeznek - többnyire az
éjfél utáni órákban, mintegy hat órai tdőtortombcn - 13. ]5 fóvel nagyszabású
ellenérzést. Az ellenérzés helyszínel a munkában közvetlenül részi vevők is csak egy
nappal korábban ismerik meg. Átlagosan minden 50-60. ellen6rzöll személyt
örizerbe veszik, illetve gépkocsijukat ugyanilyen orónybon lefoglalják.

Hazai törek.vések. - tények és kudarcok

Magyarországon 1995-ben és 1996-bon volt - az ORFK Közbiztonsági Fóigozga
tósógónak., illetve a Föigazgatósóg Közrendvédelmi Fóoszlólyónok koordínólóso
mellel! - több olyan monstre akció, amelynek célio elsódlegesen a mór nemzetközi
szinten is fehünóvé vóh gépjórmülopósok leleplezése, a körözés olall 6116, lopoll
gépjórmúvek. kézre kerílése volt. Ezek közül az ídöben legkorábban végrehajloll
akció bizonyult a legsikeresebbnek. Egyesek holékonysóga - számos oknál fogva,
aminek. egy részét az ellenőrzés világoson kimulalla - megkérdójelezhet6. A Iöbb
ellenórzések.röl és ezek eredményeiról a 6. számú tóblözot ad óllekinlésl.

Az alacsony hatósfokhoz számos, elsósorban belső és cloposobb felkészülés
esetén, jórészt kiküszöbölhető hiónyossóg jótszoll szerepel. Ilyenek voltak:

- nem óllt rendelkezésre a körözött gépjórmúvek naprakész adatait lcrlol
mazó laptop;

- nem használták a rendőrök következetesen a körözési nyilvántartási;

6. szómú tóblözot

enon61zon lopol1órmVVel
ldóto,,om Hely iórmüvol szómo uOmo

1995.1.28.• A. 6 Budape$1 36000 154

1995.111. 1.- Hl. 10. Gy01-Mo~Sop,on 11 OOO 3
Vo, 5000 2

1995.VU I.-Vll.15. Somogy n.-,c,odol 7

Vuzprém 1 800 0

Zdo 1 200 0

1996 VI. 27.. VI. 30 fo..zo_.udok. kOft\p<a. l\o16,6 Tkel6k rwietodol runetodol

1996. VI. 27. • VI. 30 Budopesl Nncsodot o·
lQQO VII. 1. -VII. IS Somogy 3 25Q 28

Veszpt6tn 2 127 3

Zo'.o 1 557 1

• Ezen ellet>O<z6s Idei• olon Budopo..ol 6wosen 202 gtpkocs. 1 lozoz noponlo 34~1 loplol el
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- nem volt az egyes egységek között megfelelő rádió-összeköttetés;
- a rendőrségi adósokat nem kódolják, a bűnelkövetők egyszerú hozzáértés-

sel képesek o rendőri forgolmozásokol hallgatni, ezáltal az ellenérzés aló
vont régiókat elkerülik vagy a .szállítást" időszakosan szüneteltetik;

- hosszú időn keresztül azonos helyen tartózkodnak;
- nem volt az ellenőrző ponton elfogógépkocsi;
- az elrendelt akciók és fokozoll ellenőrzések végrehojlósábon közrernű-

ködö közbiztonsági és közlekedési állomány az intézkedésekben dekla
rált szándék ellenére a .könnyebb" végrehajtás felé hojloll el, azaz több
nyire az észlelt szobólysérlésekel szankcionálták;

- az akciók ídötortomot és helyszínei idő elóll nyilvánosságra kerültek.
Annak ellenére, hogy több alkalommal és több helyszínen ellenórzó-ólereszlő pon
tok IEÁP) létesültek, az előzőkben mór vázolt és mós tényezők mioll a nagy erőket
igénybe vevó akciók rendkívül alacsony holósfokúok voltok. (Kivétel ezolól az elsö
budapesti - minden 234. ellenőrzöll kocsi .tolólot" volt -, valamint az utolsó
sorozat óltolóbcn, de különösen annak Somogy megyében végrehojloll változata,
amikor minden 116. ellenórzöll kocsi szintén .1016101• volt. Budapesten közel
azonos idótorlombon teljes volt a kudorc.]

A teljes képhez tartozik, hogy az ellenőrzés lehetőségei és korlátai olopvetöen
mások autópályán és az esetleg azzal azonos forgalomsúrúségú, kétirányú, egy·
egy sávos .orszógúlon". Az is említést érdemel, hogy a különböző gépjórmú
ozonosíló rendszerek [példöul FALCON) még nem nyertek óltolónoson teret az
országban, bór erre hosszú idő óla folynak pröbólkozósok, lórgyolósok.

Feladatok

Összegezés helyett úgy látjuk, a következőkre fontos felhwni o figyelmet:
1. A gépkocsi különféle büncselekményekhez használható fel. Ilyen értelemben

eszközszerepe egyre növekszik. Vonnak bizonyos személyek, akik legkönnyebben
akkor érhetők retten, vehetők őrizetbe, amikor éppen úton vonnak. E személyek egy
része vonalon mór nem, repülőgépen még nem közlekedik. Helyvóltozlotósóhoz
kizárólag személygépkocsit használ. Más esetekben a gépkocsi lórgyhordozó,
i.sm él más esetekben céltárgy.

2. A gépkocsimozgás regionális jellemzőinek tudomásulvétele nagyon fontos.
Mind bozönk, mind régiónk legtöbb országa nélkülözi a fejlell oulópólyo-hólózalot,
s ez az ellenőrzés lehetőségeit jelentősen befolyásolja. Nemcsak hamarabb lehet
az ellenőrzéssel a teljes forgalmat megbénítani, de az ellenőrzést elkerülni kivónó
elkövetőnek is könnyebb a sGrún egymást követő útkereszteződések valamelyikénél

34. 1998/2. 0. . lik fe,enc • 0,. VorgoAdom



·············································································~·
letérni. (Mini ismeretes, a szervezetlen működő oufótolvojbondák többsége így tud
még idejében egérutat nyerni] Az olulfejletl úíhólózo! csak rövid idejú azonosítási
célú megállítás! lesz lehetővé, s többnyire a megállílásro szolgáló útszokoszok
hossza is korlátozott. A hosszabb időre leóllítoff kocsik többsége sem koncentrálódik
úgy néhány nagy és jól óttekinthef6 térségre, mini a nyugati autópályák menti ben
zinkutak, parkolók. Nálunk a kocsik koncentráltan elsősorban a .KGST.piacok", az
újabban egyre szaporodó bevásárlóközpontok és a határátkelőhelyeken vizsgá~
hatók ól tüzetesebben. Idényjelleggel ilyenek lehetnek o Bototoo-pon, a Budapesti
Ünnepi Játékok fő rendezvényeinek színhelyei, o nagyobb városok helyszínei.
Vannak ugyanakkor jellegzetes helyek, ahol a gépjármúforgalom különösebb beo
votkozós nélkül is csökkentett sebességgel kénytelen haladni. Túl a nagyvárosi for•
galmi dugókon, ilyenek például óholóbon a hidak, különösen a Duna és o Tisza híd
jai, valamint a városok be-, illetve kivezető szakaszai.

3. A szervezeti transznacionális bünözéssel összefüggő holórólkelésre koncent
röló szűrés fontos szempontja lehel, hogy elsósorbon ne a sorbonöllös tartson
sokáig, inkább oz azonosítást célzó mególlifósro maradjon elegendő ídö. Ezért
lényeges a különböző hotóróíkelöhelvek otlroktivifásánok íokozonobb egyenlóvé
létele. (Mindez lermészefesen nem vóltozlot azon az alapvető problémán, hogy a
manapság leginkább üldözendő kóbüószer-rnozqorósbcn - az ebből a szem
pontból külön kezelést k;.,ánó kamionforgalom, a vasút és a repülő után - a közút
csak a negyedik helyet foglalja el.]

4. Hazánk utozóbünözőínek, illetve az országon ófulozó bönözöknek o lelep
lezését nem segíti elő az a körülmény, hogy o mozgós korántsem egyirányú: amíg
például az embercsempészet és a múkincslopás iránya keletről nyugatra halad,
addig a gépkocsilopások mozgásiránya ezzel ellenléles.

5. Ennek kell megfeleljen az ellenőrzés módja, ami hol fő csoporlbo sorolható:
- nyilvánvalóan közlekedési;
- nyilvánvalóan közbiztonsági;
- nyilvánvalóan bünügyi;
- igozgalósrendészefi ellenőrzéssel kombinált bünügyi, közrendvédelmi;
- közlekedés-ellenőrzésnek ölcözon bünügyi;
- közlekedés-ellenőrzésnek induh bünügyi ellenőrzés.

6. Rendk;.,üli felkészültséget igényel a céliórrnüvek .megérzésre• való kivóloszióso.
Ez az a terület, ahol a külföldi kollégák foposzlalotoi nagyon hasznosak lehetnek.
(Ilyen például, hogy a feltúnően gyorson haladó, a menekülésnek legcsekélyebb
jelét is mulató jórmúvel érdemes foglalkozni. Természetesen szükséges legalább
egy gyors kocsi, egy működésben lévő video, tökéletesen működő hírlánc és egy
tökéletes helyismereffel rendelkező rendőrségi gépkocsivezető.) Hasonló segít•
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séget nyújl az emberismerel, amire ugyancsak nem elegendó a szolgólol során
szerzel! toposztolot - főleg ha oz csak néhóny éves. Fel lehel és kell készíteni az
ellenőrző óllomónyl orra, hogy milyen előjelekből, viselkedési formókból, külső
ingerekre adoll völoszreokctókböl milyen személyiségre lehel .l ippelni'.

7. Mególlapílhaló, hogy a leleplezés minimólis fellé!elei:
- inlormóciószerzés és -ellenörzés:
- emberismerel;
- adoll esetben !egyre gyakrabban! nyelvismerel;
- kivóló vezeléstechnikai ismerelek és helyismerel;
- a különböző szervezeli egységek koordinóciója.

Ez a lanulmóny mindössze figyelemfelhwósra lörekedell. Bizonyosra veheló, amennyi
ben elsősorban az ún. egyenruhózolt rendőri óllomóny nem készül fel idejében az
új feladotokra, súlyos nehézségek elé nézhet a közeli jövőben. Szerencsére a
rendőri felső és középszíniö vezetők közöíf kopcsolotok, a tanulmányutak, a
nemzetközi rendezvényeken való részvé!elek olyan lehetőségek, amelyek segíl•
séget nyújtanak a vóhozó körülményekhez való alkalmozkodóshoz.
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