A rendészet aktuális történései itthon és külföldön

Globális együttműködés a terrorizmus elleni harcban
Az elmúlt években a közel keleti térség államaiban végbement politikai változások
hozzájárultak a nemzetközi terrorizmus megerősödéséhez. Az ún. „arab tavasz” kapcsán az
érintett országokban a lakosság életszínvonala jelentősen csökkent, ami hozzájárult a vallási
és politikai szélsőségek megerősödéséhez. 2013 augusztusában, Irakban, Szíriában és
Líbiában több mint kétszáz terrorcselekmény miatt fogva tartott személy szökött meg az
említett államok büntetés – végrehajtási intézményeiből. Ezzel egyidejűleg az Egyesült
Államok, Nagy-Britannia és Németország fokozta a terrorkészültséget. Az Interpol
valamennyi részes államra érvényes riasztást adott ki. A hatékonyabb jövőbeni fellépés
érdekében a szervezet új információ csere fórumok kidolgozását kezdeményezte, melyek
lehetővé teszik az egyes földrajzi régiókban jelenlévő és sajátos jelleget öltő terrorista
cselekményekkel szembeni védekezést. Az együttműködés első eredményei közé sorolható a
„Kalkan projekt” és az Interpol CBRNE Anti-terrorista Programja. A Kalkan projekt
elsődleges célja az iszlamista terrorizmus elleni fellépés a dél-kelet ázsiai régióban. A
CBRNE programmal a szervezet meg kívánja akadályozni, hogy terrorista csoportok nagy
pusztító erejű fegyverekhez jussanak.1

A dohánytermékek árának emelése miatt jelentősen nőtt az illegális kereskedelem a
visegrádi államokban
Az elmúlt években a dohányáru kiskereskedelmi értékesítési ára a Visegrádi Együttműködés
államaiban folyamatosan emelkedett. Ezzel párhuzamosan egyre szélesebb körben terjedt el
az illegális forrásból származó dohányáru fogyasztása. A csempészett termékek származási
országa az esetek többségében Ukrajna. Az illegális kereskedelemre szakosodott
bűnszervezetek tevékenységét megkönnyíti, hogy az ukrán fél az uniós tagsággal rendelkező
közép-európai államokkal szemben, nem hajtotta végre a határőrizeti rendszer reformját.
Elemzők szerint a legnagyobb csempészforgalom a román-ukrán és a szlovák-ukrán
határszakaszokon zajlik. 2013 első hat hónapjában az Európai Unió tagállamai közül
Romániában, Bulgáriában és Lettországban foglalták le a legnagyobb mennyiségű ismeretlen
eredetű árut. A csempészek jelentős nyugat-európai igények kielégítése érdekében új szállítási
módszereket dolgoznak ki. Augusztusban a szlovák –ukrán határszakaszon fedezett fel a
szlovák rendőrség két illegális földalatti alagútrendszert. Közülük az egyik 6 méter
mélységben 700 méter hosszan futott a határ két oldalán álló mezőgazdasági létesítmények
között.2
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Romániában új rendvédelmi szerv jött létre
2013 augusztusában, Romániában új rendvédelmi szerv jött létre ANAF ANTIFRAUDA
néven. Az új szervezet létrehozása illeszkedi a román kormány által meghirdetett adó és
pénzügyi reformcsomagba. Vezetését a román adóhivatal egyik igazgatóhelyettese látja el. Az
állomány a román pénzügyőrség, és rendőrség gazdaságvédelmi osztályaiból kerül feltöltésre.
Az új hatóság feladatai közé tartozik az adócsalás, a pénzmosás és a sikkasztás jellegű
bűncselekmények felderítése. Megemlítendő, hogy a hatékonyabb felderítés érdekében a
vámőrségtől az Antifrauda hatáskörébe került a szervezett bűnözői csoportok által folytatott
cigarettacsempészet felderítése.3

Videokamera – rendszer kiépítése a határon átnyúló bűnözés ellen
Ausztriában az elmúlt években jelentős károkat okoztak a határ menti települések lakóinak a
szomszédos országokból érkező ún. mozgó bűnözők. 2012 nyarán több sorozatbetörést
követtek el Burgenland tartomány kisebb településein. Az osztrák rendőrség az elkövetők
azonosítása érdekében indította az Argus-2 elnevezésű akciót, amelyben egy rendszámtábla
felismerő rendszer kerül kiépítésre. Ennek keretében az államhatár közelében és a
veszélyeztetett települések közigazgatási határán létesítenek statikus figyelő egységeket. A
rendszer hatékonyságát növeli, hogy a speciális kamera rendszer gépjárműben is elhelyezhető,
így mobil egységként is működtethető. A mobil figyelő rendszer elsősorban az osztrákmagyar és az osztrák-szlovák határszakaszon teljesít szolgálatot.4

Magyar - Holland együttműködési megállapodás az emberkereskedelem ellen
2013 nyarán megszületett a magyar és a holland kormány közti kétoldalú emberkereskedelem
elleni egyezmény. A megállapodás előzménye, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
(ILO) adatai szerint 2012-ben nőtt a korábbi évekhez képest az emberkereskedelem
áldozatainak száma. A szervezet becslése szerint egyidejűleg több mint 20 millió személyt
kényszerítenek prostitúcióra a világszerte. A szexuális rabszolgáságot meghaladó méretet ölt
az illegális munkavállalással kapcsolatos emberkereskedelem. A szervezet felmérése szerint
az Európai Unió tagállamai közül Romániában és Bulgáriában válnak a legtöbben
emberkereskedelem áldozatává. A cselekmények számának mérséklése érdekében a Román
Emberkereskedelem Elleni Nemzeti Ügynökség az Európai Bizottság támogatásával egy
átfogó projektet dolgozott ki, melyben Bulgária és Ciprus mellett hazánk is részt vesz. A
projekt a szervezett bűnözői csoportok mellett az ún. járulékos bűncselekményekre
koncentrál, melyek hozzá járulnak az emberkereskedelem elterjedéséhez. A magyar
emberkereskedők elsődleges célországa Hollandia, így a magyar és a holland kormány
megállapodást kötött a két állam bűnüldöző szervei hatékonyabb együttműködése érdekében.
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Az egyezmény kiterjed közös nyomozócsoportok felállítására, továbbképzések szervezésére
és egy internet alapú jelzőrendszer kidolgozására.5

A Duna menti határszakaszok védelmének erősítéséről
Hazánk uniós csatlakozását követően Duna román és szerb szakaszán jelentős csempész
tevékenység folyik. A gazdasági válság éveiben az illegális tevékenység tovább erősödött,
ami azzal magyarázható, hogy a nagy mennyiségű ömlesztett áru szállítására szolgáló
uszályok jó rejtési lehetőséget biztosítanak a csempészeknek. Az elmúlt években a jövedéki
termékek illegális kereskedelme mellett megerősödött az emberkereskedelem és a védett
állatok kereskedelme. A magyar kezdeményezésből kiindulva az Európai Bizottság felhívta a
Román Belügyminisztériumot, hogy készítse elő egy határ menti együttműködési program
bevezetését Magyarországgal és a tagjelölt Szerbiával. A projekt elsődleges célja, hogy
Mohácson jöjjön létre egy hajóforgalom ellenőrzésére specializálódott koordinációs központ,
aminek feladata közös akciók szervezése és képzési lehetőség biztosítása az érintett hatóságok
tagjai számára. A tervezet szerint a projektben a részes államok határrendészeti szerveinek,
adóhatóságainak, vámőrségeinek és katasztrófavédelmi erőinek kell együttműködniük. A
program egy 2 év időtartalmú pilot projekt keretében kerül megvalósításra, aminek
időtartalma alatt a felek két elemző konferenciát tartanak az eredmények értékelésére és
legalább három közös akcióprogramot folytatnak le.6

Társadalmi együttműködés a politikai szélsőségek ellen
Németországban Szövetségi Bűnügyi Hivatal (Bundeskriminalamt, BKA) megfigyelései
alapján az elmúlt években drasztikusan emelkedett a fiatalok körében a politikai
szélsőségekhez fűződő vonzalom. A szigorú szabályozás ellenére az illegális csoportok a
korábbi években kialakították az internet alapú kapcsolattartás rendszerét. A BKA a hatékony
fellépés érdekében létrehozta a Terrorizmus és Extrémizmus Elleni Kutatócsoportot
(Forschungsstelle Terrorismus und Extremismus, FTE). Az egység működését a Kölni
Egyetem Szociálpszichológiai Intézete támogatja. A BKA állományából és az egyetemi
oktatókból álló kutató csoport az ún. „Propaganda 2.0 – az internetes videó üzenetek hatása a
szélsőséges és az iszlám terrorizmus terjedésére” elnevezésű projekt keretében vizsgálja a
modern kori terrorizmus sajátos formáit. A projekt finanszírozásában a német BKA mellett
kezdettől fogva egyenrangú félként részt vesz a holland Terrorizmus Elhárítást Koordináló
Hivatal (Koordinator für Terrorismusbekämpfung und Sicherheit, NCTV). Az FTE
részletesen elemezte a svédországi zavargásokat és a hatóságok által foganatosított
válaszlépéseket. A kutatási eredményeket a csoport az EUROPOL többi tagállama számára is
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hozzá férhetővé kívánja tenni, így az eredményeket feldolgozó tanulmányt angol nyelven
készítik el.7
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