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„Advent Baján”

Az MPGE Baranya Megyei Szervezetének tagjai az elmúlt évekhez hasonlóan idén is részt vehettek
egy szakmai programmal egybekötött kiránduláson, mely a kialakult hagyomány szerint évente kerül
megrendezésre. A december elejére szervezett kirándulás tematikája az adventi időszak kezdetéhez
kapcsolódott.
A program iránt érdeklődő tagok száma az év végi időpont és a várható hideg ellenére a
várakozásoknak megfelelően alakult. Csapatunk létszáma 29 fő volt - köztük 6 fő a Magyar
Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának munkatársa, egy fő pedig a Pécs Polgármesteri
Hivatal dolgozója - így lehetőség nyílt a különböző szervezetektől érkező tagok között személyes és
szakmai kapcsolatok kialakítására. A kiránduláson részt vett megyei szervezetünk tavasszal leköszönt
elnöke és titkára, akik továbbra is aktív tagként segítik munkánkat, valamint eljöttek az újonnan
megválasztott elnökség tagjai is, így az utazás alatt volt alkalom tapasztalatcserére, a tagság
kérdéseinek megválaszolására és a jövőre vonatkozó ötletek, kezdeményezések megbeszélésére.
Úti célunk Baja volt, ahol Ádám Károly Alezredes
Úr, a NAV Bevetési Igazgatósága X. Bevetési
Osztályának osztályvezetője a NAV BácsKiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának
épületében fogadta a kirándulókat. A X. Bevetési
Osztály feladata speciális, a többi bevetési egység
feladatain túl mélységi ellenőrzéseket végez a
dunai hajózási forgalomban a Duna – Európai Unió
külső vámhatárának nem minősülő – teljes
magyarországi folyamszakaszán, valamint annak hajózható mellékágain. Így az előadás izgalmasnak
ígérkezett.
Előadónk elhelyezte a Bevetési Igazgatóságot a NAV
szervezetében, bemutatta a főbb tevékenységeit, utalt az
együttműködési
területekre.
Számadatokon
keresztül
megismerhettük az Igazgatóság által végzett ellenőrzések
eredményeit.
Alezredes Úr tájékoztatatta a
csoportot a végrehajtott
ellenőrzések számáról, az
ellenőrzési helyszínekről, az
ellenőrzött személyek és járművek valamint a felfedett jogellenes
cselekmények számáról. Információt kaptunk a különböző típusú
szabálysértések számáról és megoszlásáról, a lefoglalt áruk és
jövedéki termékek mennyiségi és értékbeli adatairól. Ezután
izgalmas rész következett, betekinthettünk néhány kiemelt felderítés részleteibe: faburkolatba
csomagolt cigaretta szállítmány, víz alatt csempészett áruk, hamis márkajelzésű ruhák és
tisztítószerek raktára, kábítószer fogások és még hosszan sorolhatnánk azokat az elképesztő
eseteket, melyekkel a Bevetési Igazgatóság dolgozói nap, mint nap találkoznak.

Alezredes Úr bemutatta nekünk „Hannovert” a Bevetési
Osztály hajóját, aki két kisebb társával együtt teljesít
szolgálatot a hazai vizeken és az úszóházat is, ahol egysége
egészen a közelmúltig dolgozott. Jelenleg folyamatban van
egy új bázis építése. Megtudtuk, hogy a Bevetési Osztály
szakembereinek milyen sokrétű ismerettel, tudással és
képességgel kell rendelkezniük, hogy elláthassák
feladataikat. A jogszabályok naprakész ismeretétől az
intézkedéstechnikai ismereteken keresztül a hajóvezetésig
mindenhez érteniük kell, de ezen kívül kiválóak a rajtaütésben és
a lövészetben is. Végül szó esett a szakterület múltjáról,
jelenéről, a nehézségekről és a várható jövőjéről is.
A sokoldalú, hangulatos és személyes hangvételű előadás végén
feltehettük kérdéseinket és a témából adódóan volt kérdés
bőven: hogy semmisítik meg a lefoglalt árukat, mi történik egy
éjszakai rajtaütésen stb.
A sok új információ után Baja városából is kaptunk egy kis ízelítőt a vendéglátónktól, aki nem tagadta,
hogy Baja szerelmese. A Sugovica part a homokos strandjával, az ország legvastagabb fája, vagy a
bajai halászlé elég ok, hogy a látogató visszatérjen ide.
A Bevetési Igazgatóság jogelődje a Vám- és Pénzügyőrség
Központi Járőrszolgálat Parancsnoksága 1996-ban kezdte
meg
működését,
elsődlegesen
a
gazdasági
bűncselekmények visszaszorítása, a márkavédelem
biztosítása valamint a szesz- és jövedéki területen
tapasztalható jogsértések felderítése érdekében.
A Bevetési Igazgatóság feladatköre speciális és sokrétű:
részt vesz veszélyes és fegyveres elkövetők elfogásában és
őrzésében, személyi védelem ellátásában és a
járőrtevékenység támogatásában.
Hatósági ellenőrzéseket végez, kivizsgálja a közérdekű
bejelentéseket országos illetékességgel, mélységi ellenőrzési feladatokat lát el az ország frekventált
közterületein, közútjain, vasútvonalain, valamint részt vesz a társhatóságokkal, társszervekkel közös
ellenőrzésekben is. Az igazgatóság tevékenységi körébe tartozik még az államhatáron történő jogsértő
cselekmények felderítése és ellenőrzéseket végez a Duna
magyarországi hajózható szakszán.
A „bevetésiek” végzik a NAV vám- és bűnügyi szakterületén
szolgálatot
ellátó
állomány
intézkedéstaktikai-,
és
vezetéstechnikai képzését, a NAV állományába tarozó
kutyavezetők elméleti és gyakorlati képzését, továbbképzését,
értékelését, minősítését és szakmai felügyeletét, de az Ő
feladatuk a Bevetési Igazgatóság lövészeteinek megszervezése
és lebonyolítása, valamint közreműködnek más vám- és
pénzügyőri szervek lövészeteinek végrehajtásában is.

Speciális feladatuk a bűnjelkezelési tevékenység ellátása,
objektumok őrzése, védelme és egyéb biztonságtechnikai feladatok
ellátása. Hozzájuk tartozik a lefoglalt dolgok élő erős őrzése, kísérése
és megsemmisítésének felügyelete. A szakterület munkatársai
vesznek részt az ünnepségeken és a temetéseken. Ezen kívül Ők
bonyolítják le a lövészeteket, a fegyverbemutatókat, a lőversenyeket
és működtetik a NAV fegyverzeti raktárát is.
____________________________________________________________________________________
Az előadásból több érdekes történetet is megismertünk. A
VPOP 1996-ban (az ENSZ Jugoszláviával szemben, a dél-szláv
háború idején életbe léptetett, gazdasági embargójának
megszűnésekor) kapta meg a német vámigazgatástól a
„HANNOVER” és a „SCHARNEBECK” nevű vámőrhajókat,
amelyek az ENSZ embargó betartását ellenőrizték a jugoszlávmagyar határon. A magyar vámigazgatás életében ekkor
született meg a döntés, hogy egy olyan új szolgálati ágat kell
létrehozni, amely a vízi úton lebonyolódó forgalmat hivatott
ellenőrizni. A cél megvalósítása érdekében alakult meg 1997.
március végén a Folyamellenőrzési Század, melynek alapvető feladata a Magyar Köztársaság
területén ellenőrizni a nemzetközi hajóúton közlekedő vízi járművek forgalmát, a Duna – 417
folyamkilométer hosszúságú – teljes magyarországi szakaszán. Végül 9 év „szolgálat” után a
Scharnebeck vámőrhajó 2005-ben átadásra került a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére,
de a Hannover két másik hajóval együtt még ma is a Bevetési Igazgatóság állományában van.
_____________________________________________________________________________________
Programunkat a Malom Club Étteremben
folytattuk, ahol finom bajai halászlé és egy-egy
ital
mellett
kötetlen
hangulatban
beszélgettünk Bajáról, a NAV Bevetési
Igazgatóságának
legérdekesebb
felderítéseiről, az ellenőrzési szakmáról, a
különböző
ellenőrző
szervek
eltérő
gyakorlatairól és egy kicsit a tapolcai
konferencia folytatásaként az ellenőrzés
jövőjéről is.
Együtt ünnepeltük meg, hogy Beke Ibolya Asszonyt,
megyei szervezetünk leköszönt elnökét az Egyesület
„Ellenőrzésért díj”-ban részesítette.

A délután már a csapatépítésről szólt. Bowlinggal folytattuk a napot, a pályán a csendes beszélgetést
a hangos bíztatás, a drukk, az öröm, vagy az
elkeseredés hangjai váltották fel, attól függően,
hogy éppen hány bábu dőlt el.
Késő délután megnéztük a Duna parton a bajai
adventi vásárt, ahol forralt borral koccintottunk és
kellemes adventi időszakot kívántunk egymásnak.
Majd dacolva a hideg idővel átsétáltunk a Petőfi
szigetre és a hídról gyönyörködtünk a folyóban és
a már karácsonyi fényekkel kivilágított városban.

Szakmai napunk a kellemetlen időjárás ellenére jól
sikerült. Nagyszerű lehetőség volt a megszokottnál
kötetlenebb
formában
ismeretszerzésre,
tapasztalatcserére, új szakmai kapcsolatok
kialakítására, és a már régi kapcsolatok ápolására is.
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