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Előszó

Üdvözli Önt az Europol Szemle – Általános jelentés az 

Europol tevékenységeiről c. kiadvány, amely áttekin-

tést ad az Europol 2010. évi tevékenységeiről.

A kiadvány célja annak bemutatása, hogy az Europol 

hogyan járul hozzá a bűnözés súlyos formái és a ter-

rorizmus elleni küzdelemhez Európában, ezzel egyi-

dejűleg pedig teljesíti azt a kötelezettségét, hogy 

az Europolról szóló tanácsi határozat 37. cikke (10) 

bekezdésének c) pontja szerint általános jelentést 

terjesszen elő tevékenységeiről. Az Europol Szemle – 

Általános jelentés az Europol tevékenységeiről c. kiad-

ványt jóváhagyás céljából benyújtják az Európai 

Unió Tanácsának, a Tanács pedig tájékoztatásul 

továbbítja azt az Európai Parlamentnek. Emellett az 

Europol Szemle nyilvánosság körében való terjesztése, 

amit az Európai Parlamentben történő megvitatása 

is támogat, elősegíti az Europol tevékenységeinek 

átláthatóbbá tételét.

2010 lezárásával az Europol teljesítette az első olyan 

évét, amikor önálló uniós ügynökségként működött, 

továbbá folytatta küldetését, amelynek célja az EU 

nyomozó hatóságainak támogatása a súlyos nemzet-

közi bűnözés és a terrorizmus valamennyi formájának 

megelőzésében és leküzdésében. 2010-ben fogadták 

el az Európai Unió belső biztonsági stratégiáját is. Az 

Europol tevőleges szerepet játszott a stratégia elké-

szítésében, és szeretne közreműködni annak sikeres 

végrehajtásában.

Az EU belső biztonsági stratégiája központi szerepet 

irányoz elő az Európai Rendőrségi Hivatal számára. Ez 

lehetőséget ad majd az Europol számára, hogy job-

ban teljesítse a szervezett bűnözés és a terrorizmus 

elleni küzdelemhez nyújtandó operatív támogatásra 

irányuló megbízatását. A stratégia középpontjában 

a bűnüldözési operatív információkon alapuló ren-

dészetre épülő, közösen elfogadott európai bizton-

sági modell elgondolása áll. Ez segít majd a közös 

uniós prioritások meghatározásában és az EU belső 

biztonságát érintő fenyegetettségek jobb megha-

tározásában. A bűnüldözési operatív információkon 

alapuló rendészet kulcsfontosságú és alapvető kon-

cepcióvá vált az Europol összes stratégiai értékelési 

tevékenységében. A Tanács már döntött az új uniós 

szakpolitikai ciklus keretéről, ami a gyakorlatban is 

érvényre juttatja majd a stratégia törekvéseit.

2010-ben, a terrorizmus fi nanszírozásának felderíté-

sét célzó programról (TFTP) szóló, 2010. augusztus 

1-jén hatályba lépett EU–USA megállapodást köve-

tően kulcsszerepet jelöltek ki az Europol mint olyan 

szerv számára, amely az Európai Unión belül a pénz-

ügyi üzeneteket továbbító kijelölt szolgáltatóknak 

szánt USA-információkéréseket ellenőrzi. Az USA és 

az EU ezen új együttműködésének célkitűzése a ter-

roristák fi nanszírozásának azonosítása, felderítése és 

nyomon követése.

Ez a következő év is ugyanilyen dinamikus lesz az 

Europol számára. Egyik elsődleges prioritásunk egy 

továbbfejlesztett európai bűnügyi hírszerzési modell 

programjának végrehajtása lesz, amely a szervezett 

bűnözés általi fenyegetettség következő uniós érté-

kelésnek (OCTA) 2011. májusi publikálásával és a 

szervezett bűnözéssel kapcsolatos prioritásoknak az 

EU Tanácsa általi megfogalmazásával indul el. Meg-

kezdjük stratégiai értékelésünk átalakítását is, hogy 

©
 Europol
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az magába foglalja a súlyos és szervezett bűnözés 

általi fenyegetettségek értékelésének koncepcióját, 

amelyet első alkalommal 2013-ban indítanak el.

Az elmúlt években új lendületet kapott az Europol 

dinamikus fejlődése, az Europol igazgatótanácsa 

pedig az Európai Bizottsággal szorosan együttmű-

ködve dolgozik azon, hogy koherensen és függetle-

nül értékeljék az ügynökségnek az új jogi rendszer 

szerint elért teljesítményét.

A nemzetközi bűnözői és terrorista hálózatok felgön-

gyölítése továbbra is az Europol alaptevékenysége és 

legfontosabb feladata marad. Az Europol a jövőben is 

támogatni fogja a tagállamokat az ilyen fenyegetett-

ségek leküzdésére irányuló nyomozásaikban, opera-

tív tevékenységeikben és projektjeikben.

Rob Wainwright

az Europol igazgatója
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1. Az Europolról

1.1. Küldetés, prioritások 

és jövőkép

Az Európai Unió rendvédelmi ügynökségeként ható-

ságaként az Europol küldetése az, hogy támogassa 

tagállamait a súlyos nemzetközi bűnözés és a terro-

rizmus valamennyi formájának megelőzésében és 

leküzdésében. Szerepe az, hogy segítséget nyújtson 

egy valamennyi uniós polgár javát szolgáló bizton-

ságos Európa elérésében azáltal, hogy a bűnügyi hír-

szerzési információk cseréjén és elemzésén keresztül 

támogatja az EU nyomozó hatóságait.

Kiterjedt bűnügyi és terrorista hálózatok jelentős 

fenyegetést jelentenek az EU belső biztonságára, 

polgárainak védelmére és megélhetésére. A legna-

gyobb biztonsági fenyegetéseket a terrorizmus, a 

nemzetközi kábítószer-kereskedelem, az emberke-

reskedelem, az euró és a bankkártyák hamisítása, a 

csalás, a korrupció és pénzmosás, valamint a szerve-

zett bűnözés gazdaságban való jelenlétéhez kapcso-

lódó egyéb tevékenységek jelentik. Sokasodnak az új 

veszélyek is, mégpedig a kiberbűnözés, a héacsalás 

és egyéb kifi nomult bűncselekmények formájában, 

amelyek visszaélnek a modern technológiával és az 

EU belső piaca által kínált szabadságokkal. Mindeze-

ket az Európai Unió Tanácsa kiemelt területeknek 

nyilvánította.

A megbízatásában és eszközeiben végrehajtott 2010-

es reform által megerősödve az Europol új utakat tör 

a veszélyekkel való szembenézéshez.

Az Europol jövőképében előrevetítettek szerint az 

ügynökség úgy kíván hozzájárulni egy biztonsá-

gosabb Európa megteremtéséhez, hogy a lehető 

legjobb támogatást nyújtja a tagállamok nyomozó 

hatóságainak. Ezt úgy éri el, hogy egy egyedülálló 

operatív szolgáltatási kört nyújt az Európai Unió szá-

mára, elsősorban a következők létrehozásával:

•  támogató központ a rendvédelmi műveletek szá-

mára;

• bűnügyi információk gyűjtőhelye; és

• a rendvédelmi szakismeretek központja.

2010-ben fogadták el az Európai Unió belső bizton-

sági stratégiáját, amely a hosszú távú uniós bűnüldö-

zési politika egyik alapvető dokumentuma. A belső 

biztonsági stratégia feltérképezi Európa belső biz-

tonsági politikájának különböző szempontjait, és 

felsorolja a fellépésekre vonatkozó stratégiai irány-

mutatásokat. A stratégiát az Európai Bizottság köz-

leménye1 egészíti ki, amely a stratégia végrehajtását 

hivatott erősíteni. A közlemény öt célkitűzést azono-

sít a biztonság terén. Ezek közül hármat – a nemzet-

közi bűnözői hálózatok felgöngyölítése, a terrorizmus 

megelőzése és a virtuális tér biztonsága – az Europol 

megbízatása is átfogóan lefed. A Bizottság által a 

célkitűzések teljesítése érdekében javasolt konkrét 

fellépésekben valóban tükröződnek az Europol jól 

megalapozott szakismereti területei.

A két dokumentum jelentős végrehajtási szerepet 

ruházott az Europolra, és fontos lehetőséget kínál a 

továbbfejlődésre az elkövetkező években. A doku-

mentumok az egyik legfontosabb koncepcióként 

1 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – „Az EU 

belső biztonsági stratégiájának megvalósítása: öt lépés a biztonságosabb 

Európa felé” (COM(2010) 673 végleges).

A szervezett bűnözés általi fenyegetettség uniós 
értékelése által meghatározott bűnözési gócpontok
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vezetik be a bűnüldözési operatív információkon 

alapuló rendészetet. Emellett a stratégia ponto-

san azonosítja az Europol szerepét, megállapítva, 

hogy annak fő célja az információgyűjtés és infor-

mációcsere, valamint a nyomozó hatóságok közötti 

együttműködés elősegítése a szervezett bűnözés és 

a terrorizmus elleni küzdelmükben. Egyben kiemeli 

az Europol mint a fenyegetettséggel kapcsolatos 

rendszeres értékeléseket készítő ügynökség szerepét.

2010-ben egy külső szolgáltató, az EPSI Rating inter-

netes felhasználóelégedettségi felmérést készített. 

A felmérés eredményei az Europollal szembeni elége-

dettség növekvő szintjét mutatták. Minden területen 

a mért pontszámok – első oszlop – az Europol felhasz-

nálói felmérésének 2002-es bevezetése óta az eddigi 

legmagasabbak voltak. Az Europolnak a felmérésben 

szereplő mind az 57 termékét pozitívan értékelték.

AZ EUROPOL PERCEPCIÓJA A FELHASZNÁLÓI KÖRÉBEN

és terrorista hálózatokat Európában. A nyomozó 

hatóságok – amelyeket az Europolban 129 Europol 

összekötő tisztviselő képvisel, akik az Europol állandó 

készenlétben lévő (24/7), kiemelten biztonságos 

operatív szolgáltató központjával együttműködve 

és annak biztonságos adatbázisát használva dol-

goznak – sikeresen számoltak fel számos bűnözői 

és terrorista hálózatot, több ezer veszélyes bűnözőt 

tartóztattak le, több millió eurót szereztek vissza, és 

a bűncselekmények áldozatainak százait mentették 

meg, köztük az emberkereskedelem áldozatául esett 

gyermekeket is.

Forrás: Az Europol felhasználói felmérése, 2010
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1.2. Erőforrások

Az Europol arra használja fel egyedülálló informá-

ciós képességeit és 698 fős személyzetének, köztük 

100 elemzőnek a szakismeretét, hogy azonosítsa 

és nyomon kövesse a legveszélyesebb bűnözői 

2010-ben az Europol uniós ügynökség lett, és azóta 

az EU költségvetéséből fi nanszírozzák. Az Europol 

igazgatótanácsa, az Európai Bizottság, az Európai 

Unió Tanácsa és az Európai Parlament mind-mind 

szerepet játszanak az Europol költségvetésének 

kialakításában. Eredetileg az Europol 2010-es költ-

ségvetése 80,1 millió EUR volt. Hogy megkönnyítsék 

az ügynökséggé válás átmeneti időszakát, a 2009-ről 

2010-re átcsoportosított előirányzatokat beépítették 

a 2010-es költségvetésbe. Emellett a Bizottság támo-

gatásaival és néhány további bevétellel is kiegészí-

tették a költségvetést. A szóban forgó kiegészítő 

összeg majdnem 12,7 millió EUR, így a teljes 2010-es 

módosított költségvetés 92,8 millió EUR.

Alapvető adatok 

az Europolról (2010)

• Székhely: Hága, Hollandia

• Személyzet: 698 fő a székhelyen, köztük 

129 Europol összekötő tisztviselő

• Költségvetés: 92,8 millió EUR

• Szolgálat: 27 uniós tagállam, 500 millió uniós 

polgár

• Támogatás: 12 000 határokon átnyúló rend-

őrségi nyomozás
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2. Hogyan működik 

az Europol?

A világszinten működő nemzetközi bűnözői és terro-

rista csoportok a legmodernebb technológiát alkal-

mazzák ki. Annak érdekében, hogy erre hatékony és 

koordinált választ adjon, az Europolnak ugyanilyen 

rugalmasnak és innovatívnak kell lennie, biztosítva, 

hogy módszerei és eszközei naprakészek legyenek. 

Az Europol a legkorszerűbb adatbázisokat és kom-

munikációs csatornákat működteti, amelyek gyors és 

biztonságos eszközöket kínálnak a kulcsfontosságú 

információk tárolására, keresésére, megjelenítésére 

és összekapcsolására. Ezen információk összegyűj-

tése, elemzése és terjesztése azzal jár, hogy nagy 

mennyiségű személyes adat cseréjére kerül sor. 

E funkciók ellátása során az Europol a legmagasabb 

szintű adatvédelmi és adatbiztonsági normákat 

követi.

Az Europol valamennyi adatbázisa és szolgáltatása a 

nap 24 órájában, a hét valamennyi napján rendelke-

zésre áll. Ha valamelyik tagállam kéri, szakértőket is 

kiküldünk és szolgáltatásainkat helyszíni mobil irodá-

kon keresztül is rendelkezésre bocsátjuk.

Az Europol állandó készenlétben lévő (24/7) 

operatív központja

Az Europol 24/7 operatív központja az Europol, a tagállamok és harmadik felek közötti adatcsere egye-

düli kapcsolattartó pontja. Az operatív központ öt fő szerepet lát el:

• Központosított keresztellenőrzési szolgálat: gyorsan elvégzik a bejövő adatok és az összes meglévő 

adat keresztellenőrzését. Az operatív információkat az Europol rendszerében az elemzési munkafájlok 

(AWF-ek) felhasználásával dolgozzák fel, amelyek egy adott bűnözési területre összpontosítanak. Ameny-

nyiben több AWF-ben is vannak találatok, ezeket az információkat egy elemzési jelentésben foglalják 

össze, majd a kapcsolatokat megvilágító gyors visszajelzést küldenek az adatszolgáltató félnek, hogy 

azonosítani lehessen az EU bűnözési térképén belül megfi gyelhető új tendenciákat és fejleményeket.

• Az Europol új jogalapja lehetővé teszi a személyes adatok feldolgozását annak meghatározása céljá-

ból, hogy ezek az adatok relevánsak-e az Europol feladatai szempontjából, és bevihetők-e az Europol 

Információs Rendszerbe vagy az elemzési munkafájlokba.

• Elemzési támogatás „tematikus” ügyekben: az Europol immár azonnal elemezni tudja azokat az 

ügyeket és adatokat, amelyek több meglévő elemzési projekttel kapcsolatban vannak.

• Kommunikáció harmadik felekkel: az operatív központ feldolgozza a harmadik felekkel folytatott 

összes információcserét, biztosítva, hogy az adatokat a megfelelő projektekhez továbbítsák további 

feldolgozás céljából, az eredeti adatszolgáltató pedig megfelelő időben pontos választ kap.

• Rendészeti támogatás nagy eseményeken: az operatív központ koordinálja azt a támogatást, amit 

az Europol nyújthat a nagy eseményekkel kapcsolatos rendészeti feladatokhoz, mint amilyenek a 

nemzetközileg kiemelt sport-, gazdasági, politikai vagy kulturális találkozók, amelyek célpontot vagy 

lehetőséget kínálnak a bűnözés és a terrorizmus számára.

©
 Fabiana Scarazzato
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2.1. Az Europol összekötő 

tisztviselők hálózata

Az Europol összekötő tisztviselők biztosítják az élő 

kapcsolatot az Europol hágai székhelye és az Europol 

27 nemzeti egysége között, amelyek a tagállamok 

nemzeti fővárosaiban működnek. Ez a 129 összekötő 

tisztviselőből álló egyedülálló hálózat fontos szerepet 

játszik a mindennapi bűnüldözési tevékenységekben 

azzal, hogy elősegíti az információcserét, valamint 

támogatja és koordinálja a folyamatban lévő nyomo-

zásokat. Az Europol 10 nem uniós ország és szervezet 

összekötő tisztviselőit is fogadja, akik együttműkö-

dési megállapodások alapján dolgoznak együtt az 

Europollal. Ezt a hálózatot az Europol által rendel-

kezésre bocsátott biztonságos kommunikációs csa-

torna támogatja. Emellett az Europol két összekötő 

tisztviselőt küldött ki Washington DC-be, egyet pedig 

az Interpol lyoni székhelyére.

biztonságos távközlési infrastruktúrát tart fenn, és 

folyamatosan fejleszti azt.

Az Europol infrastruktúrájának gerincét a hálózata 

adja, amely összekapcsolja a tagállamokat és egyre 

nagyobb számban azokat a nem uniós országokat 

és harmadik feleket, amelyekkel az Europol együtt-

működési megállapodásokat kötött. 2010 során 

négy nem uniós államot kapcsoltak be a hálózatba, 

és négyszer korszerűsítették a biztonságos extranet 

szolgáltatásokat.

A hálózati infrastruktúra biztonsága az Europol elsőd-

leges ügye, mivel a legkorszerűbb biztonság képezi 

az alapját a bizalom fenntartásának az Europollal és 

azon keresztül információkat és bűnüldözési operatív 

információkat megosztó valamennyi fél körében.

2.2. Biztonságos 

kommunikációs 

infrastruktúra

Annak érdekében, hogy támogassa saját műveleteit 

és egyre szélesebb körű operatív és stratégiai szol-

gáltatást nyújtson a tagállamoknak, a nem uniós 

országoknak és harmadik feleknek, az Europol állan-

dóan technikailag fejlett, megbízható, hatékony és 

© Fotolia
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A Phantom-művelet

2010 februárjában az Europol támogatást nyújtott a német rendőrségnek öt olyan személy – köztük 

három fő gyanúsított – letartóztatásában, akik illegális bevándorlásban működtek közre szervezőként. 

A művelet alatt a nyomozók 18 épületet kutattak át Berlinben, Brandenburgban és Szászországban. 

A bizonyítékok mellett több mint 55 000 EUR készpénzt, több számítógépet, egy kézifegyvert és kokaint 

foglaltak le. A házkutatások során kilenc vietnámi illegális bevándorlót találtak.

Az Europol támogatásával folyó nyomozások 

több mint 20 olyan gyanúsítottra összpontosí-

tottak, akik illegális bevándorlókat csempész-

tek be azzal a „garanciával” hogy a bevándorlók 

el fogják érni végső úti céljukat, még akkor is, 

ha a korábbi embercsempészeti kísérletek 

kudarcot vallottak. Az egész utazásért mintegy 

10 000 eurós árat kértek, az utazás időtartama 

pedig néhány nap vagy akár több hét között 

ingadozott. Az illegális bevándorlók családjai 

gyakran pénzzé tették ingatlanjukat és vagyo-

nukat, hogy kifi zessék az utat.

Néhány esetben a bevándorlók illegálisan árukat, például cigarettát értékesítettek, hogy fi nanszírozzák 

útjukat Nyugat-Európába, elsősorban Franciaországba és az Egyesült Királyságba. Néhány becsem-

pészett bevándorló beszámolója szerint az Egyesült Királyság számít a vietnámiak álom úti céljának, 

mivel az illegális kannabiszültetvényeket gondozó és védő kertészként azonnal pénzt tudnak keresni.

E nyomozás egy Európa-szerte működő bűnözői hálózatot vett célba. A Cseh Köztársaság, Francia-

ország, Magyarország, Szlovákia és az Egyesült Királyság párhuzamosan folytatott nyomozásokat. 

A Német Szövetségi Rendőrség és a Berlini Rendőrség több mint 250 nyomozója vett részt ebben az 

átfogó műveletben.

Az Europol szakértői az operatív koordinációs központban biztosították a technikai szakértelmet és az 

operatív elemzési támogatást, ami az elvégzett nagyszámú házkutatás miatt volt szükséges. A nyomo-

zati szakaszban az Europol számos hírszerzési jelentést készített, és elősegítette a bűnüldözési operatív 

információk cseréjét, ami szintén új bűnözői kapcsolatok feltárásához vezetett.

2.3. Europol Információs 

Rendszer

Az Europol Információs Rendszer (EIS) elsődleges 

célja a különböző tagállamok és harmadik felek által 

szolgáltatott adatok közötti egyezések észlelése.

A rendszerbe Németország vitte be a legtöbb adatot, 

őt követi Franciaország, Belgium, az Europol (harma-

dik felek nevében) és Spanyolország. Megjegyzendő, 

hogy az EIS-ben lévő adatok túlnyomó többségét 

automatizált adatfeltöltési rendszerekkel vitték be.

A rendszer új verzióját 2010 elején állították üzembe. 

A legfontosabb változás a kezelési kódok automati-

zálása volt. Ez lehetőséget biztosít a tagállamoknak 

arra, hogy adataik védelme érdekében a bizalmasabb 

információkat optimális feltételek mellett oszthassák 

©
 Bernhard G
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meg. Emellett jelentős előrelépést tettek az automa-

tikus adatfeltöltés tagállami bevezetésének támoga-

tása terén. 2010-ben Lengyelország és az Egyesült 

Királyság bevezette automatikus adatfeltöltő rend-

szereit. Ezzel 12-re nőtt azon tagállamok száma, 

amelyek immár képesek automatikusan feltölteni 

adataikat az Europol rendszerébe. Több más ország 

most készíti elő ezen eszköz bevezetését.

Europol Információs Rendszer (2010. december)

Tartalom:

• 174 459 tárgy

• 35 585 „személyi” adat

2009 decemberéhez képest az Europol Információs Rendszerben szereplő tárgyak száma 28%-kal nőtt.

Fő bűnözési területek:

• kábítószer-csempészet, az összes tárgy 26%-a

• emberkereskedelem, 24%

• pénzhamisítás, 20%

• rablás, 9%

• csalás és szélhámosság, 4%

Használat:

• 137 339 új adatot vittek be 2010-ben az Europol Információs Rendszerbe

• 2010-ben a rendszerben 147 345 keresést futtattak le

Kezelési kódok

A kezelési kódok az információforrás védelmének eszközei. A kódok biztosítják az információ bizton-

ságát, valamint az információ biztonságos és megfelelő feldolgozását az információ tulajdonosának 

kérései szerint, teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállamok nemzeti jogszabályait. A kódok jelölik 

azt, hogy egy adott információval mit lehet tenni, és a későbbiekben azokhoz ki férhet hozzá.

2.4. Biztonságos 

Információcsere 

Hálózati Alkalmazás

A Biztonságos Információcsere Hálózati Alkalmazás 

(SIENA) egy új generációs eszköz, amely a bűncselek-

ményekhez kapcsolódó operatív és stratégiai infor-

mációk és bűnüldözési operatív információk gyors, 

biztonságos és felhasználóbarát cseréjét szolgálja 

az Europol, a tagállamok, valamint olyan harmadik 

felek között, amelyekkel az Europol együttműködési 

megállapodást kötött.
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A SIENA-n keresztül folyó információcsere (2010)

• 11 738 új ügyet indítottak el, havi átlagban 978-at (nyíl), ez 2009-hez képest 12%-os növekedést jelent.

• Az új ügyek 29%-a kábítószerekkel volt kapcsolatban, amit a csalás és szélhámosság (16%), a pénz-

hamisítás (13%), az illegális bevándorlás (9%) és egyéb csalárd fi zetési eszközök (8%) követtek.

• 250 978, a tagállamokat, az Europolt és harmadik feleket érintő operatív üzenetet cseréltek ki, ami 

havi átlagban 20 940 üzenetet jelent.

A SIENA 2009. január 1-je óta működik. A SIENA ter-

vezése és működése során nagy hangsúlyt fektettek 

az adatvédelemre és a bizalmas adatkezelésre, hogy 

biztosítsák valamennyi jogi követelmény betartását. 

Hasonlóképpen alapvető szempontnak tekintették a 

biztonságot, és minden szükséges lépést megtettek 

annak érdekében, hogy lehetővé tegyék a korlátozott 

terjesztésű információk biztonságos cseréjét. Emellett 

fi gyelembe vették a bűnüldözési információk cseréjé-

nek bevált gyakorlatait, mint amilyen a felhasználási 

feltételeket meghatározó kezelési és értékelési kódok 

megbízhatósága és felhasználása.

A SIENA-t a kezdetektől fogva arra tervezték, hogy 

elősegítse az Europol nemzeti egységei, a tagál-

lamok összekötő irodái és az Europol közötti kom-

munikációt. 2010-ben a SIENA-t kiigazították, hogy ki 

lehessen terjeszteni az EU bűnüldöző hatóságaira és 

együttműködő partnereire, mint amilyen az Eurojust, 

az Interpol, Ausztrália, Kanada, Norvégia, Svájc és az 

USA. Csatlakozásuk lehetővé tétele jelenleg zajlik, 

és magában foglalja majd a képzés és a biztonságos 

hálózatok kiterjesztését is.

Az Europol a SIENA-n keresztül biztosítja a bűnügyi információk biztonságos cseréjét

Tagállami összekötő 

iroda

HarmHarmadik felek
Tagállam 

(másik illetékeslletékes

hhatóság)
Tagállami Europol 

nemzeti egység
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A SIENA külső felhasználóinak megjegyzései

„Nagyon jó termék, amely

elég jelentős fejlesztéseket vezetett be.”

(Franciaország)

„Tetszettek a keresési és statisztikai funkciók,

ezek valóban új és összességében

jó fejlesztések…”

(Svédország)

„A fejlett keresési és statisztikai funkciók

igencsak hasznosak lesznek számunkra…”

(Franciaország)

„A SIENA 2.0 az első verzióhoz

képest továbbfejlődött.”

(Hollandia)

2.5. Elemzési rendszer

2.5.1. Operatív elemzés

Az elemzés minden modern, bűnügyi operatív infor-

máción alapuló bűnüldözési tevékenység sarokköve, 

döntő fontosságú az Europol valamennyi tevékeny-

sége szempontjából. Elemzési képességeink a bűn-

üldözés igényeihez igazított fejlett technológián 

alapulnak. Az Europol által alkalmazott elemzők a 

legkorszerűbb módszereket és technikákat használ-

ják, amelyek segítenek azonosítani a hiányzó kapcso-

latokat a határokon átnyúló uniós nyomozásokban. 

Az elemzők adott témára összpontosító elemzési 

munkafájlokkal dolgoznak, hogy információkat adja-

nak az uniós tagállamokban folyó műveletekről, ezek 

az információk pedig gyakran áttörést hoznak sok 

nemzetközi nyomozás számára.

Közösségi hálózatok elemzése

Az Europol a közösségi hálózatok legkorszerűbb elemzését (SNA) vezette be, mint olyan innovatív 
módszert, amely a bűnügyi operatív információk elemzésére, valamint a szervezett bűnözéssel és a 
terrorizmussal kapcsolatos fő nyomozások támogatására szolgál.

A bűnügyi operatív információk elemzői most már matematikai algoritmusokkal képesek feltérképezni 
és mérni a komplex és/vagy nagy adatkészleteket, valamint gyorsan azonosítani tudják a kulcsszerep-
lőket, a célba vett gyanúsítottak csoportjait és egyéb olyan rejtett rendszereket, amelyek egyébként 
észrevétlenek maradnának. A SNA olyan értékes megközelítés, amely kiegészíti a hagyományos kap-
csolatelemző technikákat, javítja a hírszerzési jelentések minőségét, és segítséget nyújt a nyomozási 
munka prioritásainak felállításában.

© Fotolia
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Az Europol elemzési rendszere az operatív informá-

ciós rendszer, amely az Europol érdekelt felei által 

bevitt adatokat tárolja.

Az elemzési rendszer különböző elemei a következő 

előnyöket nyújtják:

• az információk centralizálása és kezelése,

• testre szabott szövegbányászati megoldások, és

• elemzési képességek elemzési eszközök széles 

körén keresztül.

Az Europol rendszerei össze vannak kapcsolva, ami 

azt jelenti, hogy az egyik rendszerbe bevitt informá-

ció a többiben is azonosítható.

Számítógépes kriminalisztikai hálózat

2010 során az Europol befejezte annak a korszerű eszköznek az első bevezetését, amely digitalizált 

adatokból nyeri ki és elemzi a bűnözéssel kapcsolatos információkat. A bűnözés elleni küzdelemben 

döntő fegyverré válik az a képesség, hogy hatalmas mennyiségű számítógépes adatból hatékonyan 

tudjuk azonosítani a releváns információkat, miközben megőrizzük azok bíróság előtti érvényességét. 

Ezen új technikai megoldáson keresztül az Europol immár olyan kiváló minőségű szolgáltatást nyújt 

az európai bűnüldözési közösség számára, amely azonosítja és feldolgozza ezt az információt, és drá-

mai mértékű javulást ért el a feldolgozható adatok mennyiségét illetően. Ezt a központilag nyújtott 

szolgáltatást kiegészíti az a lehetőség, hogy egy szakértők által működtetett, mobil eszközkészlet helyi 

szintű bevetésével tudjuk támogatni a helyszínen az illetékes hatóságokat.

A szervezett bűnözés általi fenyegetettség értékelése 

(OCTA), 2006 óta

Az OCTA az Europol által készített legfontosabb stratégiai elemzési dokumentum. Ez az a dokumen-

tum, amelynek alapján az Európai Unió megállapítja prioritásait és ajánlásait a szervezett bűnözés 

ellen Európában vívott küzdelem terén. A bűnügyi operatív információkon alapuló rendészet elveivel 

összhangban kidolgozott OCTA-t azóta úttörő jelentőségű projektként ismerik el, létezésének rövid 

ideje alatt pedig olyan innovatív koncepciókat – mint például a bűnözési gócpontok és a szervezett 

bűnözői csoportok tipológiája – vezetett be, amelyeket politikai, bűnüldözési és tudományos szinten 

is elfogadtak és bevezettek. 2013-ban az OCTA helyébe egy továbbfejlesztett kiadvány, a súlyos és 

szervezett bűnözés általi fenyegetettségek értékelése (SOCTA) lép.

A Harmony-projekt és a szakpolitikai ciklus

A Harmony-projektet 2009 októbere és 2010 decembere között bonyolították le az Európai Bizottság 

fi nanszírozásában. A projektet Belgium vezette, együttműködő partnerei pedig az Europol, Hollandia 

és az Egyesült Királyság voltak. A projekt fő célja az európai bűnügyi hírszerzési modell felülvizsgálata 

és megerősítése volt. Az Europol aktívan részt vett a Harmony-projektben, jelentős mértékben hozzá-

járulva a kidolgozott mechanizmus általános minőségéhez.

2.5.2. Stratégiai elemzés

A stratégiai elemzés az Europol elemzési tevékenységeinek egy másik fontos szempontja.
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A kísérleti projektként szolgáló kétéves politikai ciklus a 2011 májusában publikálandó OCTA-val indul. 

Az OCTA benyújtásakor az Europol következtetéseket is előterjeszt, és bemutatja a kiemelt bűnözési 

területeket és a lehetséges megteendő fellépések listáját is. Az OCTA benyújtása után a Tanács közzé-

teszi a szervezett bűnözéssel kapcsolatos prioritásokra vonatkozó következtetéseit. A teljes négyéves 

politikai ciklus 2013-ban indul el a súlyos és szervezett bűnözés általi fenyegetettségek Europol által 

kidolgozandó értékelésén (SOCTA) alapuló tanácsi következtetésekkel.

Belső Biztonsági Állandó Bizottság (COSI) fontos szerepet fog betölteni ebben a szakpolitikai ciklusban. 

A bizottságnak támogatnia kellene a Tanácsot a prioritások megválasztásában, valamint a többéves 

stratégiai tervek és az éves operatív cselekvési tervek elfogadásában, hogy elérjék a Tanács által meg-

határozott célkitűzéseket. Mivel az Europol aktív szerepet vállal a bizottság eljárásaiban, lehetőség nyílik 

sajátos különleges szakértelmének a politikai döntéshozatali folyamatban való teljes körű kiaknázására.

A terrorizmus helyzetéről és tendenciáiról szóló uniós 

jelentés (TE-SAT), 2007 óta

2010-ben az Europol elkészítette a terrorizmus helyzetéről és tendenciáiról szóló negyedik uniós jelen-

tést (TE-SAT). A jelentés bűnüldözési szempontból tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot 

a terrorizmus EU-ban tapasztalható jelenségéről.

A TE-SAT az uniós tagállamok és a nem uniós országok, valamint a partnerszervezetek, például az 

Eurojust által nyújtott információkon alapuló, 

nem minősített dokumentum.

A 2010. évi jelentés azt mutatja, hogy folyamato-

san csökken a terrorizmushoz köthető támadások 

száma az EU-ban, azonban fi gyelmeztet az éber-

ség csökkentésének veszélyeire. Az iszlámista 

terroristáknak az EU-n belül és kívül továbbra is 

az a célja, hogy válogatás nélkül tömeges áldo-

zatokkal járó támadásokat kövessenek el, ahogy 

azt az egyik radikális nigériai állampolgár merény-

letkísérlete is bizonyítja, aki egy Amszterdamból 

Detroitba tartó amerikai utasszállító repülőgépet 

próbált meg felrobbantani 2009. december 25-én. 

A terrorizmusnak a 2010. évi TE-SAT által azonosí-

tott egyik tendenciája az, hogy az iszlámista terro-

rista tevékenységeket egyre inkább önmaguktól 

radikalizálódó és saját magukat kiképző, egyedül 

cselekvő személyek követik el. A jelentés arra is 

rámutatott, hogy teret nyer az EU-ban a baloldali 

és anarchista terrorizmus.
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Az orosz szervezett bűnözés általi fenyegetettség 

értékelése (ROCTA), 2008 óta

Ez az egyedi fenyegetettségértékelés az orosz szervezett bűnözés által EU-szerte kiváltott jelenlegi és 

várható fenyegetettségeket tárja fel. A 2010. évi jelentés azt a következtetést vonta le, hogy az orosz 

szervezett bűnözés fontos szerepet tölt be több bűnözési piacon is az EU-ban. A pénzmosás, az ember-

kereskedelem, a fegyver- és kábítószer-csempészet, a cigarettacsempészet, a csalás és a gazdasági 

bűnözés azok a fő piacok, ahol érezhető az orosz szervezett bűnözés hatása az EU-ban, de azon kívül is. 

Az orosz szervezett bűnözés fő segítői a pénzügyi szektor, amely láthatóan kedvez bizonyos pénzügyi 

és off shore központoknak, és visszaél ezekkel, továbbá az EU-ban és máshol működő bankok és pénz-

intézetek, amelyek elősegítik a bűncselekményeket és legálissá teszik az abból származó bevételeket.

A szervezett bűnözés általi fenyegetettség értékelése 

Nyugat-Afrika tekintetében (OCTA-WA), 2009

E jelentés elismeri a nyugat-afrikai szervezett bűnözés általi növekvő fenyegetettséget és különösen 

annak az EU belső biztonságára gyakorolt hatását. Azonosítja a fenyegetettség fő jellemzőit, és bete-

kintést ad az ellene folytatott eredményes küzdelembe. Ennek során a jelentés értékeli a szervezett 

bűnözés legfontosabb tevékenységeit, amelyek nyomán összekapcsolódik a nyugat-afrikai és uniós 

bűnügyi helyzet, különösen a kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem, az illegális bevándorlás 

és a csalás terén. A jelentés emellett ismerteti a nyugat-afrikai szervezett bűnözői csoportok fő típusait 

és a szervezett bűnözés Európai Unióban megfi gyelhető dinamikájához fűződő kapcsolatukat.

A stratégiai elemzési termékeknek köszönhetően, 

mint amilyen az OCTA, a ROCTA, az OCTA-WA és a 

TE-SAT, a szervezett bűnözés és a terrorizmus komplex 

területén egyedi prioritásokat kijelölő döntéshozók 

több támogatást kapnak. A politikai iránymutatások 

alapján a bűnüldözési tisztviselők ekkor testre tudják 

szabni nemzeti, regionális és helyi szinten végzett 

operatív munkájukat. Egyben fel tudják használni az 

Europolban, a balti-tengeri munkacsoportban vagy 

a Délkelet-Európai Együttműködési Kezdeménye-

zésben (SECI) testet öltő regionális együttműködési 

mechanizmusokat. A Lisszaboni Szerződés alapján 

egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert az átfogó 

fenyegetettségértékelések, és ezzel az Europol a 

politikai döntéshozatali folyamat fontos közremű-

ködőjévé válik.

Nemrégiben hozták létre az Europol kutató, elemző 

és értesítő (SCAN) csoportját, hogy egy újabb straté-

giai termékkel lássák el az EU nemzeti illetékes ható-

ságait: a szervezett bűnözés általi új fenyegetettségek 

korai fi gyelmeztető értesítéseivel. 2010-ben a SCAN-

csoport hat OC-SCAN fenyegetettségértesítést kül-

dött. Ezeket az értékeléseket azt követően indították 

el, hogy kézhez kapták a Horvátország, a Cseh Köztár-

saság, Dánia és Finnország hatóságai által benyújtott 

fi gyelmeztető jelzéseket és kezdeti fenyegetettségi 

jelentéseket, további irányukat pedig a spanyol és 

belga uniós elnökség prioritásai határozták meg.

A z  O C T A - S C A N  2 0 1 0 - b e n  e l k é s z í t e t t 

fenyegetettségértesítései a következő témákat ölel-

ték fel:
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• A Hells Angels Motoros Klub terjeszkedése Dél-

kelet-Európában. A Hells Angels Motoros Klub 

(HAMC) jelentősen növelte jelenlétét Kelet-Euró-

pában. Az utóbbi években a Hells Angels rendkívül 

gyorsan terjeszkedett Délkelet-Európában, különö-

sen Törökországban és Albániában. Miután területi 

befolyásra tett szert Délkelet-Európában, a Hells 

Angels szoros kapcsolatot épített ki a helyi törvé-

nyen kívüli motoros bandákkal Albániában, Bulgári-

ában és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban, 

majd kialakította saját jelenlétét Törökországban. 

A HAMC tagjai, akik immár megvetették lábukat 

Délkelet-Európában, képesek bekapcsolódni a „bal-

káni útvonalon” folyó kábítószer-kereskedelembe.

lakott területen is használják kézifegyvereiket, ami 

jelentős fenyegetettséget jelent mind a lakosság, 

mind pedig a bűnüldöző állomány számára. Bár 

a szervezett bűnözői csoportok a kézifegyvere-

ket kedvelik, egyre szélesebb körben használnak 

nehéz kézifegyvereket, például gépkarabélyokat 

(pl. AK-47) és robbanóeszközöket. Miközben az 

EU-ban forgalomban lévő nehéz kézifegyverek 

mennyisége a jelek szerint jelenleg kielégíti e keres-

let nagy részét, a délkelet-európai szállítók képesek 

eleget tenni a kereslet bármilyen növekedésének. 

Az, hogy az EU egyes részein akár 300–700 euró-

ért be lehet szerezni egy Kalasnyikovot vagy egy 

rakétavetőt, jelzi, hogy e fegyverek szinte azonnal 

elérhetők a bűnözők számára.

• A könnyű repülőgépek használatának diverzi-

fikálása az illegális kereskedelem céljából. Az 

Európai Unióba irányuló és az azon belüli kábító-

szer-kereskedelem mellett a könnyű repülőgépe-

ket az illegális bevándorlás megszervezésére, az 

emberkereskedelem áldozatainak becsempészé-

sére, fegyverkereskedelemre, valamint gyémántok 

és pénzmosási céllal nagy mennyiségű készpénz 

szállítására is használják. A könnyű légi járművek 

csempészeti felhasználásának terjedését megköny-

nyíti az, hogy nincsenek uniós szintű ellenőrzések 

és szankciók.

• Kiskorúak módszeres kizsákmányolása EU-szerte 

a mobil (vándorló) szervezett bűnözői csoportok 

által. E csoportok egyre súlyosabb mértékű erősza-

kot és megfélemlítést alkalmaznak a kiskorúakkal 

szemben, hogy uralmuk alatt tartsák és kizsákmá-

nyolják őket, beleértve az erőszak szélsőséges for-

máit, mint például a szexuális erőszakot és a kínzást 

is. Bár a fenyegetettség pontos nagyságrendje nem 

ismert, a gyermekkereskedelem célja sok esetben a 

szexuális és munkahelyi kizsákmányolás. E csopor-

tok együttműködnek más bűnözői csoportokkal, 

különösen a legfontosabb származási régiókban 

működő emberkereskedőkkel, hogy biztosítsák az 

áldozatok folyamatos szállítását, és csökkentsék a 

bűnüldöző hatóságok általi felderítés kockázatát 

azzal, hogy a kiskorúakat rendszeresen különböző 

csoportok között utaztatják.

• A szervezett bűnözés tevékenységeiben részt vevő 

utcai bandák az EU-ban. Néhány utcai banda egyre 

inkább nemzetközi jelleget ölt, ami határokon 

átnyúló fenyegetettséget eredményez. Különösen 

az olyan csoportok, mint a Latin Kings (Dél-Európa) 

és a Black Cobra (Észak-Európa) képesek arra, hogy 

magasabb szintre emelkedő utcai bandaként 

bekapcsolódjanak a szervezett bűnözésbe. Emel-

lett az EU-ban működő számos alacsonyabb szintű 

utcai banda esetében is kimutatható a szervezett 

bűnözői csoportokhoz (OCG-k) fűződő kapcsolat.

• Nehéz kézifegyverek illegális kereskedelme és belső 

forgalma az EU-ban. E fenyegetettségértesítés 

rámutatott arra, hogy a szervezett bűnözői cso-

portok birtokában egyre több nehéz kézifegyver 

van. Ezek a csoportok nem vonakodnak attól, hogy 

©
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Az Europol küzdelme a cigarettacsempészettel szemben

Az Europol támogatja a bűnüldöző hatóságokat a cigaretta és dohánytermékek illegális gyártásával 
és kereskedelmével foglalkozó szervezett bűnözői csoportok tevékenységeinek megelőzésében és 
leküzdésében. Az illegális dohánykereskedelem évente mintegy 10 milliárd euró bevételkiesést jelent 
az EU számára.
A hamisított és csempészett dohánytermékeket a nyílt piacon értékesítik, a fogyasztók pedig gyakran 
nincsenek tudatában annak, hogy illegális termékeket vásárolnak. Az általuk fi zetett pénz közvetlenül 
a bűnözői csoportokhoz kerül, amelyek a súlyos szervezett bűnözés és terrorizmus egyéb területeit 
fi nanszírozzák belőle.
A profi t növelése érdekében az illegális dohánytermékeket olcsó anyagokból állítják elő, és alig foglal-
koznak az egészségügyi és minőségi ellenőrzésekkel. A valódi termékek helyett – amelyek megfelel-
nek bizonyos előírásoknak – ezeket a cigarettákat értékesítik a dohányosoknak. A lefoglalt hamisított 
cigarettákban találtak már atkákat, rovartojásokat, gombát, sőt, emberi ürüléket is.

A Forecourt-művelet

Bűnügyi operatív információkból kiderült, hogy a szervezett bűnö-
zői csoportok törvényes szállítási vállalatok sofőrjeit használják fel 
arra, hogy illegálisan dohánytermékeket csempésszenek az Egyesült 
Királyságba. A sofőrök az Egyesült Királyság felé tartva Luxembourg-
ban álltak meg, hogy felrakodják a sodorni való dohányt. A céges 
járműveket és az Egyesült Királyságba irányuló gyakori szállításokat 
használták fel álcaként az import megszervezésére.

Az Europol elemezte a főbb bűnügyi operatív információkat, amelyek 
pontosan megvilágították a bűnözők működési módját, és segítettek 
azonosítani a dohányellátás forrását, valamint az érintett személye-
ket és járműveket.

A művelet végén az Egyesült Királyság hatóságai két személyt tartóz-
tattak le, és közel két tonna sodródohányt foglaltak le. Ezzel mintegy 
277 000 euró vám- és adóveszteséget akadályoztak meg.

EuVID

Az EuVid egy olyan bűnüldözési célú operatív eszköz, amely 
megkönnyíti a járművek és járműokmányok azonosítását. Auszt-
ria, Franciaország, Németország, Olaszország, Svédország és az 
Europol vesz részt az EuVid-projektben.

Az EuVid-ben jelenleg 83 különböző járműmárkáról és -típusról 
tárolnak információkat, valamint megtalálhatók benne 55 ország 
eredeti járműokmányaira vonatkozó információk, a járművek kul-
csainak katalógusa, valamint iránymutatások arról, hogy miként 
kell nyomozni gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekményekben. 
Az EuVID eszközt rendelkezésre bocsátják közös műveletek céljára, 
valamint erre alapozzák a járművek azonosításáról szóló képzéseket.

©
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2.5.3. Elemzési képzés

Az Europol egy új kéthetes elemzési képzési kur-

zust biztosít „Integrált operatív elemzési képzés” 

címen. Hogy eleget tegyen a tagállamok növekvő 

számú megkereséseinek, az elemzési képzési csoport 

két külön verziót dolgozott ki képzésre – egyet az 

Europolnál dolgozó elemzők és szakértők számára, 

egyet pedig az oktatóképzési koncepciót szem előtt 

tartva. Ez utóbbit kifejezetten a tagállamokban dol-

gozó potenciális oktatóknak szánták, hogy a képzés 

felölelje a hírszerzési ciklus alapvető elemeit, és külö-

nösen az elemzésre összpontosítson.

Az Europol már öt kurzust tartott 28 különböző 

európai ország 58 oktatójának, valamint ausztráliai 

és USA-beli oktatóknak. Sok tagállam használta fel 

az Europol-képzés anyagait, módszereit és gyakorla-

tait saját operatív elemzési kurzusaik kidolgozására. 

2010 során mind a pénzügyi elemzési, mind pedig a 

stratégiai elemzési képzési kurzusokat átalakították 

az Europol operatív személyzete számára. Ezeket a 

kéthetes kurzusokat 2011-ben immár a tagállamok 

elemzői számára is felkínálják.

2.6. Rendvédelmi 

szakismeretek uniós 

központja

Az Europol annak érdekében, hogy a szakmai terü-

letek platformjaként betöltött pozícióját erősítse, 

valamint elősegítse a tudás megosztását és a kom-

munikációt a különböző szakértői közösségekkel, 

kidolgozta az Europol Szakértői Platformot (EPE). Az 

EPE célja az, hogy biztonságos környezetet teremtsen 

a különböző bűnüldözési területek szakértői számára, 

lehetővé téve számukra, hogy saját közösségükön 

belül megosszák a tudást, a bevált gyakorlatokat és 

a bűncselekményekkel kapcsolatos nem személyes 

adatokat. Az EPE-t 2010 novemberében tették elér-

hetővé az interneten. Nem csupán dokumentumok 

közzététele céljából dolgozták ki, hanem arra is szán-

ták, hogy számos együttműködési eszköznek köszön-

hetően ösztönözzék az engedélyezett felhasználókat 

az online együttműködésre.

2010 során az Europol előkészítette több szakértői 

platform 2011-es létrehozását, főként a következő 

területeken: 

• gyermekek szexuális kizsákmányolása;

• határokon átnyúló megfi gyelés és ellenőrzött szál-

lítások;

• kiberbűnözés (I-FOREX);

• gyilkossági nyomozás;

• emberrablás, túszejtés és zsarolás;

• pénzhamisítás és bankkártyacsalás (PaySafe);

• tanúvédelem.

Előkészületben van az Atlas Kommunikációs Platform 

EPE-be való migrációja is különleges műveletek és 

terrorelhárító egységek számára.

2.6.1. Tanácsadó csoportok 
európai hálózata

A tanácsadó csoportok európai hálózata (EuNAT) a 

bűnüldöző hatóságok tanácsadó csoportjaiból és 

válságkezelő egységeiből áll, és stratégiai és/vagy 

taktikai tanácsadást, koordinációt és támogatást biz-

tosít az emberrablással, túszszedéssel és zsarolással 

kapcsolatos nyomozások számára.
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Az EuNAT keretében a tanácsadó csoportok állandó 

kapcsolatban állnak az Europollal, hogy elősegítsék 

az életveszélyt jelentő kockázatokra választ adó azon-

nali nemzetközi együttműködést. A hálózat uniós 

szinten megosztja a bevált gyakorlatokat és normá-

kat dolgoz ki ezen a sajátos területen.

2.6.2. Az informátorok kezelése

Az informátor döntő fontosságú szempont a rendőri 

tevékenységekben. Az informátorok bűnügyi opera-

tív információk gyűjtésébe való korai bevonása nagy 

valószínűséggel a nyomozás sikeres kimenete léhez 

vezet. Az összegyűjtött információk minősége köz-

vetlenül arányos az informátor minőségével.

A súlyos szervezett bűnözés átlépi a nemzeti határo-

kat, így az informátorok a bűnüldözés több ország-

ban történő támogatása céljából is biztosíthatnak 

bűnügyi operatív információkat.

Az EU-ban az informátorok igénybevétele tekinteté-

ben nem egységes az aktuális jogi helyzet, jóllehet 

az informátorokkal való együttműködés gyakori és 

elterjedt gyakorlat.

2.6.3. Határokon átnyúló megfi gyelés 
és ellenőrzött szállítások

A rejtett megfi gyelés egyike a legfontosabb modern 

nyomozati eszközöknek, amelyek arra szolgálnak, 

hogy döntő információt szerezzenek a bűnözői struk-

túrákról. A modern szervezett bűnözői csoportok 

transznacionális jellege miatt azonban a bűnüldöző 

hatóságok egyre gyakrabban találkoznak a határokon 

átnyúló megfi gyelés és felügyelet eseteivel, amelyek 

jogi és operatív szinten is problémákat vetnek fel.

Az Europol tagja a határokon átnyúló megfi gyelési 

munkacsoportnak, amelynek célja a nemzetközi 

együttműködés ösztönzése és egy fórum létrehozása 

a biztonságos és hatékony bűnüldözési megfi gyelési 

technikák kifejlesztése céljából.

Egy másik kulcsfontosságú nyomozati eszköz a rejtett 

megfi gyelési módszerek ellenőrzött szállításokhoz 

kapcsolódó bevetése és módszeres operatív felhasz-

nálása. Ma már létezik egy CD-ROM a különböző 

tagállamok ellenőrzött szállításokkal kapcsolatos 

jogszabályairól, amely alapján a szakértők tájékozód-

hatnak a határokon átnyúló együttműködés során 

esetlegesen felmerülő problémákról.

2.6.4. Tanúvédelem

A tanúvédelem a szervezett bűnözés és a terroriz-

mus elleni küzdelem egyik sarokköve, az Europol 

tanúvédelmi hálózata pedig a legnagyobb a világon. 

Az Europol tanúvédelmi szolgáltatásai közé a követ-

kezők tartoznak:

• a különböző nemzeti programok harmonizálása;

• új tanúvédelmi egységek és programok kidolgo-

zása;

• az eljárások, például a tanúk áthelyezésének szab-

ványosítása; és

• tanúvédelmi tisztviselők képzése.

Felsőoktatási kurzus a tanúvédelemről

Az Egyesült Királyság és az Europol projektje első alkalommal kínál szabványosított tanúvédelmi oktatási 

programot európai szinten. A kéthetes kurzus 2011-ben indul el.
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2.6.5. Az Europol gyilkossági 
munkacsoportja

2009-ben az Egyesült Királyság javasolta egy gyil-

kossági ügyekkel foglalkozó kapcsolattartási pont 

létrehozását az Europolnál. E javaslatot 2010-ben az 

Europol nemzeti egységeinek vezetői is támogatták. 

A munkacsoport lesz a gyilkosságokkal kapcsolatos 

stratégiai kérdések szakértői hatósága, alapját pedig 

a gyakorló szakemberek bevonása képezi majd, fel-

használva az európai gyilkossági nyomozók össze-

kapcsolt hálózatát.

2.7. Adatvédelem

Az Europol rendelkezik az egyik legmegbízhatóbb 

adatvédelmi rendszerrel a bűnüldözés terén. Az 

Europol adatvédelmi tisztviselője (DPO) biztosítja 

a jogszabályok betartását az adatvédelmi kereten 

belül, ideértve az Europol személyzetére vonatkozó 

adatok feldolgozását is. Az egység fő feladata egy 

testre szabott politikai keret létrehozása, amely az 

operatív egységek igényeit szolgálja ki, ezzel egyide-

jűleg pedig oltalmazza az érintettek alapvető jogait 

az adatvédelem minden területén.

Az ellenőrzési tevékenységekre vonatkozó keret-

rendszert immár az Europol adatvédelmi ellenőr-

zési szabályzata határozza meg. Emellett ebben az 

összefüggésben a DPO kidolgozta az adatlekérde-

zések ellenőrzésére vonatkozó szabályzatot, amely 

részletezi az Europol rendszerében lévő személyes 

adatok lekérdezésének jogszerűségére vonatkozó 

ellenőrzési mechanizmusokat. Ahogy az Europolról 

szóló tanácsi határozat (ECD) 18. cikke és a határoza-

tot végrehajtó igazgatótanácsi határozat is előírja, a 

szabályzat meghatározza az adatvédelmi ellenőrzési 

jegyzőkönyvekre és adatnyomokra vonatkozó pon-

tos követelményeket.

Amikor az Europol személyes adatokat dolgoz fel, ez 

olyan adatbiztonsági követelmények mellett történik, 

amelyeket az új bizalmas adatkezelési szabályokkal 

összhangban beépítettek a rendszerbe.

A személyzeti adatok tekintetében a DPO a személy-

zeti és biztonsági kérdésekre vonatkozó műveletek 

feldolgozására összpontosít. Támogatja az Europol 

egységeit az adatvédelmi értesítések kidolgozásában.

Azokat a feldolgozási műveleteket, amelyek valószínű-

leg sajátos kockázatot jelentenek az érintettek jogait 

és szabadságait illetően, előzetes ellenőrzésnek veti 

alá a közös ellenőrző szerv (JSB). 2010-ben a DPO több 

értesítést is benyújtott a JSB-hez, hogy az véleményt 

nyilvánítson. Az év végén a JSB a következő „előzetes 

ellenőrzési” értesítésekről adott ki véleményt:

• személyzeti fejlesztés és felülvizsgálati folyamat; és

• felvételi és kiválasztási eljárás.

A javaslat másik fontos eleme egy központi tárhely 

létrehozása volt a meghatározott gyilkossági témák-

kal kapcsolatos tudásanyag számára. A középpont-

ban elsősorban a következők állnak:

• sorozatgyilkosok;

• a szervezett bűnözéshez kapcsolható gyilkosságok;

• sajátos elkövetési módok olyan esetekben, mint a 

becsületgyilkosságok vagy iskolai gyilkosságok; és

• a területen megfi gyelhető új tendenciák és új nyo-

mozási technikák.

Ezeket a célkitűzéseket az információcserére, a bevált 

gyakorlatokra és a szakértők közötti kommunikációra 

szolgáló webalapú hálózatokat támogató technikai 

megoldások kidolgozásával érik majd el.

©
 Fotolia
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Ahogy azt az Europolról szóló tanácsi határozat is elő-

írja, az adatvédelmi tisztviselő részletes tevékenységi 

jelentést fog benyújtani 2010-ről.

©
 Fotolia
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3. Az Europol operatív 

tevékenységei

Az Europol egyik fő célja, hogy állandó készenléti 

(24/7) operatív támogatást nyújtson az EU bűnüldöző 

hatóságainak. Ezt a támogatást a megbízatás hatálya 

alá tartozó területeken, valamint több bűnözési terü-

letet felölelő horizontális ügyekben is nyújtja.

Az operatív támogatás kiterjeszthető a tagállamokra is, 

mégpedig úgy, hogy bevetik az e célra kirendelt elem-

zőket és szakértőket alkalmazó Europol mobil irodát, 

hogy helyszíni támogatást nyújtson a tagállamokban.

Mobil iroda: élő kapcsolat az Europol központi 

adatbázisaival és szakértői platformjaival

Az Europol egy nagy teljesítményű mobiliroda-alkalmazást fejlesztett ki, amely lehetővé teszi az Europol 

tisztviselői számára, hogy a legmagasabb szintű biztonsági szabványokat alkalmazva távolról hozzá-

férjenek az információlekérdezési és -elemzési eszközök teljes köréhez. 2010-ben az Europol óriási 

fejlesztéseket végzett mobil irodai alkalmazása terén, jóval nagyobb rugalmasságot és bevetési sebes-

séget téve lehetővé.

A TAGÁLLAMOKNAK 2010-BEN NYÚJTOTT OPERATÍV TÁMOGATÁS

Forrás: Az Europol felhasználói felmérése, 2010

©
 Europol
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2 3 4

2 Például technikai jellegű nyomozás a hamisításhoz használt nyomdagépekről (71 megkeresés).

3 A teljes kifi zetett összeg 2010. december végéig 106 349 EUR volt. További 102 650 EUR-ra vállaltak kötelezettséget, ezzel 100%-ban végrehajtva a költségvetést 

(209 000 EUR).

4 157 414 EUR.

2010-ben az Europol 200 000 eurót rendelt az ope-

ratív ülések pénzügyi támogatására. Ezen az új esz-

közön keresztül az EU tagállamai és adott esetben a 

harmadik országok majdnem 70 művelet tekinteté-

ben kaptak térítést a küldötteik utazási költségeire.

AZ EUROPOL ÁLTAL NYÚJTOTT OPERATÍV TÁMOGATÁS

Az operatív támogatás típusa Esetek száma

Kriminalisztikai/technikai támogatás (2) 125

Operatív elemzés 78

Pénzügyi támogatás az operatív ülésekhez 60 (3)

Nyomozások pénzügyi támogatása (euróhamisítás) 35 (4)

Megrendezett operatív ülések 33

Mobil iroda (helyszíni elemzés) 31

Koordináció 23

Forrás: Az Europol felhasználói felmérése, 2010

2 3 4

Az európai bűnüldözési szakértők és nyomozók megjegyzései

„Semmilyen szempontból nem tudok hibát 
találni abban a munkában, amelyet az Europol 
a nevünkben a nyomozás során elvégzett. 
A jelentések jól szerkesztettek, jól megírtak, 
tartalmilag pedig kiválóak voltak, olyannyira, 
hogy fontolóra vettük, hogy néhány anyagot 
bizonyítékként használunk fel.” (nyomozó, 
Egyesült Királyság)

„… az Europol ideális platformot kínál a bűn-
üldözési operatív információk 27 tagállam 
közötti cseréjére.” (szakértő, Belgium)

„Ezekben a nyomozásokban az Europol bebi-
zonyította, hogy kiváló »információs kapuként« 
működik különböző országok számára. A kom-
munikáció nagyon hatékony volt. Az elemzés 
nagyon jól tisztázta a kérdéseket.” (nyomozó, 
Ausztria)

„Egy összetett nyomozásról volt szó, amely-
nek szálai több különböző országba és számos 
gyanúsítotthoz vezettek. A Sustrans elemzési 
munkafájl elemzői sok időt és energiát fordí-
tottak erre a célcsoportra, amit jelentős siker 
koronázott. A legnagyobb elismerést érdem-
lik azért a támogatásért, amit a tagállamok-
nak nyújtottak ebben az ügyben.” (szakértő, 
 Írország)

„Gyors nemzetközi információcsere és a kap-
csolatok kimutatása több nemzetközi nyomo-
zás között.” (nyomozó, Belgium)

„Az elemzési munkafájlokkal végzett munka 
nagyon fontos volt, és hozzáadott értéket biz-
tosított a nyomozásban.” (nyomozó, Francia-
ország)
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Az Athena II művelet

Az Athena II művelet keretében két Europol tisztviselő és a mobil iroda nyújtott támogatást a spanyol 
Általános Vámigazgatóság számára 2010 áprilisában.

Az Athena II művelet egy közös vámügyi művelet volt, amely a bűnszervezetek által bűntevékenységeik 
fi nanszírozására és a bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására használt készpénz és 
egyéb pénzeszközök határokon átnyúló mozgását vette célba.

19 uniós és nem uniós (azaz Algéria, Marokkó, Norvégia, Tunézia és az USA) ország vámigazgatása vett 
részt a műveletben más nemzetközi ügynökségek mellett, mint amilyen az Europol, az Interpol és a 
Vámigazgatások Világszervezete.

E művelet eredményeképpen:

• fi gyelmeztető üzeneteket adtak ki (jelentések olyan személyekről, akik bejelentették, hogy több mint 
10 000 euróval utaznak, valamint fi gyelmeztető jelzések gyanús készpénzmozgásokról);

• lefoglalási üzeneteket adtak ki (jelentették a 10 000 eurót meghaladó készpénz vagy egyéb pénz-
eszköz észlelését és lefoglalását);

• összesen 5,5 millió EUR értékben foglaltak le készpénzt és 26,5 millió EUR összegben adtak ki kész-
pénzre vonatkozó fi gyelmeztetést;

• az Europol 110 fi gyelmeztető üzenetet és 128 lefoglalási üzenetet kezelt, és kereséseket futtatott le 
az Europol rendszereiben, amelyek különböző kapcsolatokat tártak fel;

• az Europol négy kapcsolatot generált, ami bizonyította, hogy hatalmas összegű készpénzt mozgattak 
két uniós ország között.

3.1. Terrorizmus

Majdnem 10 évvel a 2001. szeptember 11-i New 

York-i támadások után a terrorizmus továbbra 

is súlyos fenyegetést jelent az EU tagállamai 

számára. A szélsőséges és terrorista csoportok, 

például az al-Kaida és mások, aktívak az Európai 

Unióban, és hatást gyakorolnak polgárai életére. 

A szélsőségesség és a terrorizmus elleni küzdelem 

ezért továbbra is elsődleges prioritás az EU és az 

Europol számára.

Az Europol a következő termékek és szolgáltatások 

nyújtásával támogatja a tagállamokat az ezen a terü-

leten folytatandó sikeres nyomozásokban:

• elemzés és elemzési termékek, például jelentések, 

fenyegetettségértékelések és a hiányzó kapcsola-

tok feltárása a folyamatban lévő nemzetközi nyo-

mozások tekintetében;

• információcsere és hozzáférés az Europol adatbá-

zisaihoz, információcsere-rendszereihez és egyéb 

szakértői platformjaihoz;

• szakismeretek az Europol mobil irodáján keresztül, 

amely lehetővé teszi a helyszíni segítségnyújtást;

• egyéb testre szabott termékek és szolgáltatások, 

mint például a Modus Operandi Nyilvántartás, az 

Első Válasz Hálózat, az Európai Tűzszerész Egységek 

Hálózata, az Európai Unió Bomba-adat Rendszere;

az Europol elkészíti a terrorizmus helyzetéről és ten-

denciáiról szóló éves uniós jelentést (TE-SAT), amely 

igyekszik alapvető tényeket és számadatokat meg-

állapítani a terrortámadásokkal és letartóztatások-

kal kapcsolatban az EU-ban, és az új tendenciákkal 

is foglalkozik.

3.1.1. Modus Operandi Nyilvántartás

A Modus Operandi Nyilvántartás egy olyan átfogó 

tevékenységi modell kidolgozására alkalmas eszköz, 

amely a terroristák elkövetési módjainak sajátos ele-

meire összpontosítva folyamatosan értékeli azokat a 

terroreseményeket és/vagy nyomozásokat, amelyek 

befolyásolják az EU biztonsági helyzetét. Hozzáadott 

értéket jelent az, hogy az eredményt összekapcsol-
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Nagy-manchesteri rendőrségi együttműködés, 

Egyesült Királyság

2010-ben az Europol támogatta a Nagy-manchesteri Rendőrség Terrorelhárító Egységét az Egyesült 
Királyságban végrehajtott egyik terrorelhárító művelet során. A fő gyanúsítottat két év börtönre ítélték, 
miután a terrorizmusról szóló törvény 58. szakasza alapján két vádpontban elítélték terrorista célokra 
szolgáló anyagok birtoklása miatt.

Az Europol mintegy 6000 elektronikus dokumentumot tekintett át – amelyeket a Nagy-manchesteri 
Rendőrség adott át főleg arab nyelven – azzal a céllal, hogy azonosítsa azokat, amelyek biztonsági 
fenyegetést jelenthetnek az Egyesült Királyságra. A tartalmak első értékelését a „Figyeld a netet!” projekt 
csapata végezte el, ezt követte a pontosabban körülhatárolt dokumentumhalmaz célzott elemzése, 
ahogy azt a Nagy-manchesteri Rendőrség kérte. A digitális médián alkalmazott számítógépes krimi-
nalisztikai eszközök lehetővé tették a releváns fájlok elkülönítését. Az elektronikus fájlok és az Europol 
rendszerei közötti keresztellenőrzés is kimutatott olyan terrorista felhasználású anyag jelenlétét, amelyet 
korábban a bíróságon bizonyítékként használtak fel.

Az Europol munkája eredményeképp azonosítottak egy szélsőséges prédikátort, aki az EU-ban folyó 
más nyomozások során is felkeltette az érdeklődést. A „Figyeld a netet!” csapata a Nagy-manchesteri 
Rendőrség által átadott anyagot arra használta, hogy elemezze és értékelje az e gyanúsított által népsze-
rűsített ideológiát. Az Europol „Figyeld a netet!” csapata által ennek alapján elkészített jelentés, valamint 
az érintett személy és európai követői által jelentett fenyegetés értékelése további kapcsolatokat tárt 
fel a tagállamokban folyamatban lévő nyomozásokkal összefüggésben.

ják az Europol más hírszerzési termékeivel, az esz-

köz célja pedig az, hogy valós idejű szakértelmet és 

bűnügyi operatív információt nyújtson a tagállamok 

ügynökségeinek.

3.1.2. Első Válasz Hálózat

Az Első Válasz Hálózat egy Europol által kidolgozott 

eszköz, amely lehetővé teszi a bűnüldöző ügynök-

ségek számára, hogy megfelelő időben reagáljanak 

az Európában elkövetett terrortámadásokra. Az 

Europol és a tagállamok terrorelhárító szakértőiből 

álló csapat azonnal mobilizálható, hogy támogatást 

nyújtson az érintett tagállamoknak valamennyi ope-

ratív és technikai ügyben. Ezekben az esetekben e 

csapat az összes érintett féllel folytatott hatékony 

információcsere biztosítása érdekében az Europol 

operatív központját használja. A válsághelyzetek-

ben nyújtott támogatáson túl az Első Válasz Hálózat 

igyekszik stratégiai tanácsadást is nyújtani a magas 

szintű terrorszakértőknek, amely egy támadás kiala-

kuló elkövetési módjára irányul.

©
 Jean-François G
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3.1.3. Az Európai Tűzszerész 
Egységek Hálózata

Az Európai Tűzszerész Egységek Hálózata szakér-

tőknek kínál lehetőséget a robbanóanyagok ártal-

matlanításával kapcsolatos ismeretek megosztására. 

A hálózat hozzájárul a bevált gyakorlatok azonosí-

tásához, valamint az EU tagállamaival és harmadik 

felekkel partnerségben képzéseket szervez. Egyben 

naprakészen tartja a tűzszerészeti egységek ismere-

teit a legújabb fontos fejlesztésekről. A hálózathoz 

valamennyi, robbanóanyagokkal foglalkozó rend-

őrségi, kormányzati és katonai egység csatlakozhat. 

A hálózat képzéseket, valamint egyéb tevékenység-

sorozatokat bonyolít le.

3.1.4. Az Európai Unió Bomba-adat 
Rendszere

Az Európai Unió Bomba-adat Rendszere (EBDS) platfor-

mot kínál a robbanóanyagokkal, gyújtó- és robbanó-

szerkezetekkel, valamint vegyi, biológiai, radiológia és 

nukleáris (CBRN) anyagokkal kapcsolatos időszerű és 

releváns információk, valamint bűnügyi operatív infor-

mációk megosztására. Az Európai Unió Bomba-adat 

Rendszere robbanóanyagokra és CBRN-anyagokra 

vonatkozó incidens-adatbázist, valamint könyvtárakat 

és szakértői fórumokat is tartalmaz.

Az EBDS sikeres elindítására 2010 októberében került 

sor, miután befejezték azt a kétéves intenzív projek-

tet, amelynek célja az EU tagállamaiban működő 

bomba-adatközpontok közötti információcsere 

harmonizálása és centralizálása volt. A projektet az 

Európai Bizottság fi nanszírozta.

3.1.5. Tengeri kalózkodás

2010 kezdetétől a tengeri kalózkodással kapcsolatos 

kérdéseket beépítették az Europol terrorelhárító kör-

nyezetébe. Amióta a kalózkodás kiemelt kérdéssé vált, 

a hajózási ágazat költségei teljesen elszabadultak a 

magasabb biztosítási díjak, a biztonsággal kapcsola-

tos költségek és a megnövekedett működési költsé-

gek miatt, amelyeket a hosszabb alternatív útvonalak 

okoztak. A hírszerzés kiderítette, hogy a kalózkodás 

kapcsolatban állhat a bűnözés más jelenségeivel is, 

mint például az ember-, fegyver- és kábítószer-csem-

pészettel. Az Europol az Interpollal szorosan együtt-

működve, valamint 10 uniós tagállam és az Eurojust 

támogatásával információcserét folytat a tengeri 

kalózkodással kapcsolatban álló bűncselekményekről. 

E téren az Europol szerepvállalása a fő elkövetők azo-

nosítására, a logisztikai eszközökre és az e bűncselek-

ménnyel kapcsolatos pénzmozgásokra összpontosít.

2010 novemberében az Egyesült Nemzetek Bizton-

sági Tanácsának egyhangúlag elfogadott határozata 

felszólította az ENSZ mind a 192 tagállamát, hogy 

az Europollal és az Interpollal együttműködve küzd-

jenek a Szomália partjainál folyó kalózkodásban 

érintett bűnözői hálózatok ellen. Ez fontos előrelé-

pés volt, mivel a nemzetközi bűnüldöző hatóságok 

biztosítják az elengedhetetlen kapcsolatot a katonai 

beavatkozások keretében végrehajtott letartóztatá-

sok, valamint a nyomozások és a tengeri kalózok és 

a velük kapcsolatban álló bűnözői hálózatok elleni 

büntetőeljárások között.

3.1.6. Terrorizmus-adatbázis

Az Europol az EU terrorizmusra adott válaszának 

modernizálása céljából előkészíti egy közös ter-

rorizmus-adatbázis létrehozását. Ezt úgy teszi, 

hogy jobban beépíti az EU terrorizmusról adott 

fogalommeghatározását; rugalmasan és megfele-

lően reagál a tagállamok és a harmadik fél partne-

rek igényeire; pontosan a közös érdeklődésre számot 

tartó területekre összpontosít. Összességében ez a 

megközelítés köszön vissza a mindennapi ügyvitel 

javulásában, beleértve a legújabb tudományos ered-

ményeket is, mint például a kriminalisztikai elemzés, 

az ujjlenyomatok és a DNS.
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5

5 A Tanács 2010. július 13-i 2010/412/EU határozata az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetada-

toknak a terrorizmus fi nanszírozásának felderítését célzó program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról 

szóló megállapodás megkötéséről.

A terrorizmus fi nanszírozásának felderítését 

célzó program

A terrorizmus fi nanszírozásának felderítését célzó programról (TFTP) szóló, 2010. augusztus 1-jén 

hatályba lépett EU–USA megállapodást5 követően az Europolra háruló kulcsszerep magával vonja azt 

is, hogy az Europol ellenőrzi az Európai Unión belüli, pénzügyi üzeneteket továbbító kijelölt szolgálta-

tóknak szánt USA-információkéréseket. Ezen ellenőrző szerepen túl az Europol egységes kapcsolattartási 

pontot hozott létre elemzési munkafájljai és az EU tagállamai számára, hogy koordinálja az USA-val e 

megállapodás tekintetében folytatott valamennyi információcserét, amely kiterjed az önkéntes infor-

mációnyújtásra és az USA által végzett TFTP-keresések iránti kérésekre. Az USA és az EU ezen új együtt-

működésének célkitűzése a terroristák fi nanszírozásának azonosítása, felderítése és nyomon követése.

3.2. Kábítószerek

A kábítószer-jelenség jelentős probléma az európai 

polgárok számára, hiszen az érinti mind a kollektív, 

mind pedig az egyéni egészséget és biztonságot. 

A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények elleni 

küzdelem már a kezdetektől fogva az Europol prio-

ritása volt.

3.2.1. Szintetikus kábítószerek

Az Európai Unióban jelentős mennyiségben állítanak 

elő illegálisan szintetikus kábítószereket, különösen 

amfetamint és ecstasyt. Évente mintegy 60–90 nagy 

gyártólétesítményt azonosítanak be és számolnak fel. 

A tagállamokban folyó nyomozások során gyakran 

fedeznek fel olyan raktárakat, ahol a kábítószergyár-

táshoz használt, potenciálisan veszélyes prekurzor 

vegyi anyagokat tárolnak.

Az Europol operatív támogatása kiterjed a nyomozá-

sok koordinálására és kezdeményezésére, valamint 

az EU rendvédelmi ügynökségeinek az illegális szin-

tetikus kábítószergyártó létesítmények felszámo-

lása során biztosított helyszíni segítségnyújtásra. 

A nyomozó hatóságok számára az Europol szakértői 

nyújtanak támogatást e kábítószergyártó egységek 

biztonságos felszámolásában és a bizonyítékgyűj-

tésben. Egyben technikai jellegű nyomozásokat is 

végeznek a kábítószergyártó egységekben és raktá-

rakban lefoglalt egyéni rendelésre gyártott vagy ipari 

berendezésekről.

5

A TEX-művelet – COSPOL-kezdeményezés

Az Europol 2005 óta támogatja a COSPOL (Átfogó Operatív Stratégiai Tervezés a Rendőrség számára) 

szintetikus kábítószerekkel foglalkozó csoportját. 2010 februárjában az Europol elemzése és a több tag-

államban is folyó vizsgálatok alapján a COSPOL közös nyomozás céljából kiválasztott egy meghatározott 

„kiemelt célpontot”. Belgiummal, Németországgal és Hollandiával együtt az Europol közös műveletet 

indított a kiválasztott kiemelt célpont által vezetett szervezett bűnözői csoportra összpontosítva, amely 

nagy mennyiségű szintetikus kábítószer előállításában volt érintett.

2010 májusában világossá vált, hogy a gyanúsítottak készen állnak a szintetikus kábítószergyártás 

elindítására Belgiumban. A hasselti Belga Szövetségi Rendőrség az Europol operatív és technikai támo-

gatását kérte az illegális gyártólétesítmény esetleges felszámolásához.

kg111863_HU_b.indd   30 15/02/12   14:00



31EUROPOL SZEMLE |

Az Europol helyszíni támogatást küldött, és biztosította 

a részletes technikai vizsgálatot és a szakértelmet. Ennek 

eredményeként a hasselti Szövetségi Rendőrség az 

Europollal szorosan együttműködve felszámolt egy nagy 

és fejlett kábítószer-laboratóriumot, amely több száz kilo-

gramm szintetikus kábítószer előállítására volt képes. Az 

ilyen mértékű termelés európai utcai értékét több millió 

euróra becsülték.

Hat fő gyanúsítottat tartóztattak le Belgiumban, és emellett 

nagy mennyiségben foglaltak le vegyi anyagokat. Ezzel 

egyidejűleg a holland igazságügyi hatóságok házkutatá-

sokat végeztek, és további szintetikus kábítószert, kokaint, 

nagy mennyiségű pénzt és vegyi anyagokat foglaltak le. Az 

Europol illegális laboratóriumokat összehasonlító rendsze-

rén keresztül már azonosították a szintetikus kábítószere-

ket előállító egyéb (pl. németországi és hollandiai) illegális 

gyártólétesítményekhez fűződő kapcsolatokat.

Az Europol már a kezdetektől fogva, 2010 februárjától részt vett ebben a sikeres műveletben azzal, 

hogy kezdeményezte a kiemelt célpont elleni közös műveletet. Az Europol 13 elemzési jelentést és 

egy szakjelentést adott át a nyomozóknak a művelet során. Emellett két műveleti találkozót is tető alá 

hozott, valamint helyszíni technikai támogatást is nyújtott. E közös tevékenységek eredményeként a 

nyomozás fő célpontjait hatéves börtönbüntetésre ítélték.

Kábítószer-laboratóriumok felszámolása

Az Europol illegális laboratóriumokat összehasonlító rendszere (EILCS) részletes fényképes és technikai 

információkat tartalmaz a szintetikus kábítószerek gyártólétesítményeiről, raktárairól és lerakóhelyeiről. 

Ez lehetővé teszi a lefoglalt berendezések, anyagok és vegyi anyagok közötti egyezések azonosítását. 

Emellett az Europol szintetikus kábítószerekkel foglalkozó rendszerében (ESDS) információk találhatók 

az elkövetési módokról és a jelentősebb lefoglalásokról. Ez lehetővé teszi a lefoglalások közötti egye-

zések azonosítását, és segítséget ad a bűnöző csoportok profi ljának megalkotásában és az ellenük 

való fellépésben.

3.2.2. Kokain

A kannabisz után a kokain immár a második leggyak-

rabban használt illegális szer Európában.

A jelentések szerint hárommillió fi atal (15–34 éves) 

európai – azaz a fiatal európaiak 2,2%-a – hasz-

nált kokaint az elmúlt évben. Élete során mintegy 

13 millió felnőtt (15–64 év közötti személy) használt 

kokaint. Ez a kokain gyorsan növekvő forgalmát és a 

kokainhasználat elterjedését tükrözi Európában. Az 

Egyesült Államok mellett az Európai Unió továbbra is 

a kokain második legnagyobb fogyasztója a világon.

Az Europolnál a kokainnal összefüggő szervezett 

bűnözői hálózatok egy külön ezzel foglalkozó pro-

jekt hatáskörébe tartoznak, amely egy elemzési 

©
 Europol
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Az Észtországnak nyújtott operatív és technikai támogatás

2010. szeptember 22-én 217,3 kg kávéport tartalmazó légi teherszállítmány érkezett légi úton Venezu-
elából Németországon keresztül Észtországba. A németországi vámhivatal korábban megállapította, 
hogy a szállítmány kokaint tartalmaz, és az észt adó- és vámhivatal nyomozási részlegével együttmű-
ködve ellenőrzött szállítást szervezett meg.

Az Europol azonnal két rendkívül átfogó jelentést készített a kokainfeldolgozó laboratóriumokról, a 
kokain kinyerési és átalakítási eljárásairól, a használt vegyi anyagokról és berendezésekről, valamint 
a kokainkinyerés és -átalakítás során felmerülő kockázatok részleteiről. A mindennapi kapcsolattartás 
mellett további tájékoztatást adott a más uniós országokban felfedezett azon laboratóriumokról, ahol 
hasonló szállítmányokat dolgoztak fel.

E jelentések és az azokhoz kapcsolódó tanácsadás alapján, majd az azt követő házkutatások során a 
nyomozók megtalálták és beazonosították azon vegyi anyagok listáját, amelyeket a kokain átalakítására 
és tisztítására használnak.

Összesen 48 kg kokaint foglaltak le, emellett pedig két észt állampolgárt és két másik személyt gya-
núsítottak meg kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Az ügyész kérésére három további 
gyanúsítottat is őrizetbe vettek.

munkafájlban (AWF) ölt testet. Tevékenységei közé 

tartoznak:

• központosított szolgáltatások a kokainkereskede-
lemmel foglalkozó bűnözői hálózatokkal kapcso-
latos adatok gyors és hatékony feldolgozására és 
elemzésére;

• elemzési jelentések terjesztése a tagállamok folya-
matban lévő nyomozásainak megindításának cél-
jából;

• párhuzamos nyomozások megindításának és közös 
műveletek végrehajtásának ösztönzése;

• a közös nyomozócsoportok létrehozási lehetősé-
geinek vizsgálata;

• taktikai és stratégiai információk nyújtása a fő gya-
núsítottakról és bűntársaikról;

• a kokainkereskedelemből származó pénzmozgások 
felderítése és a tagállamok támogatása ezen illegá-
lis bevételek befagyasztásában és elkobzásában;

• az operatív és stratégiai együttműködés elindítása 
és javítása, valamint információcsere az uniós és 
nem uniós államok között a bűnözői hálózatok fel-
göngyölítésére összpontosítva.

Az Europol e külön projekt keretében működteti az 

Europol Kokainlogó Rendszert, amely kokainlogók, a 

kokainitalok és kokainálcázás sajátos módszereinek 

adatbázisából áll.

A kokain előállítása, tranzitútvonalai és végső ren-
deltetési helye

3.2.3. Heroin

Az Európai Unió az ópiátokat tekintve globális szinten 

jelentős fogyasztói piacnak számít. Bár az ópiátok, 

nevezetesen a heroin iránti kereslet és kínálat a szin-

tetikus kábítószerekhez és a kannabiszhoz képest 

viszonylag alacsony, a használatához kapcsolódó 

társadalmi, gazdasági és egészségügyi problémák 

előállítás
tranzit
rendeltetési hely
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jelentősek, és a heroin továbbra is a legfőbb fenye-

getést jelenti az európai társadalom biztonságára és 

egészségére. Az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és 

Bűnügyi Hivatala szerint hozzávetőlegesen 100 tonna 

heroinra van szükség az EU heroinpiacának ellátásá-

hoz, miközben mintegy 8–15 tonna heroint foglalnak 

le évente az EU nyomozó hatóságai.

Az Europol heroinnal foglalkozó projektje a heroin-
előállításban és -kereskedelemben részt vevő bűnszer-
vezeteket igyekszik felgöngyölíteni, és támogatja a 
tagállamokat az erre irányuló nyomozásokban. Szá-
mos sikeres alprojekt segített a tagállamoknak e jelen-
ség leküzdésére irányuló célkitűzéseik elérésében.

2010-ben az Europol támogatást nyújtott azon nyo-
mozásokhoz és kezdeményezésekhez, amelyek az 
EU több régiójában is működő, nyugat-afrikai szer-
vezett bűnözői csoportokat, valamint a balkáni útvo-
nalon heroint csempésző csoportokat vették célba. 
Az Europol számos operatív ülést hívott össze hágai 
székhelyén és a tagállamokban is. A 2010-ben elké-
szült termékek között szerepel:

• 44 jelentés az adatbázisok összehasonlításáról és a 
találati jelentésekről („match report”),

• 4 elemzési jelentés,

• 2 hírszerzési értesítés.

3.2.4. Kannabisz

A kannabisz globális szinten a termelés, a keres-
kedelem és a fogyasztás terén is a legelterjedtebb 
kábítószer a világon. Különböző formákban fordul-
hat elő, például növényi kannabiszként (marihuána), 

kannabiszgyantaként (hasis) és kannabiszolajként. Az 
Európai Unió a kannabisz egyik fő fogyasztási piaca.

Az Europol kannabisz projektje több tagállam felkéré-
sére 2010-ben jött létre. A projekt arra törekszik, hogy 
elindítsa, támogassa és koordinálja a nyomozások 
hírszerzési szempontjait, miközben javítja az informá-
ciócserét, valamint a kannabisszal kapcsolatos isme-
reteket és tapasztalatokat. A kannabisz projektet két 
alprojektre bontották, amelyek a kannabisz nagyke-
reskedelmi forgalmazására, valamint termesztésére 
és előállítására összpontosítanak.

A kannabisszal foglalkozó projekt része az Europol 
kannabisztermesztő helyeket összehasonlító rend-
szer (ECCCS) és az Europol Kannabiszlogó Rendszer 
(ELSC). Az Europol és a kannabisszal foglalkozó euró-
pai szakértői csoport (EEGC) kölcsönösen támogatja 
egymás tevékenységeit. Bár egy új projektről van szó, 
már számos operatív ügy támogatását látta el.

3.3. Emberkereskedelem

Az emberkereskedelem az EU összes tagállamát érintő 
súlyos bűncselekmény. Egyéni bűnözők és szervezett 
bűnözői csoportok EU-szerte nap mint nap férfi akat, 
nőket és gyermekeket zsákmányolnak ki. Bár har-
monizált adatgyűjtési rendszerek hiányában jelen-
leg lehetetlen megállapítani az uniós és világszintű 
emberkereskedelem pontos nagyságrendjét, az áldo-
zatok számát csak Európában több százezerre teszik. 
2010-ben az Europol részére adott tájékoztatás rávilá-
gított arra, hogy milyen súlyosan érint szinte minden 
uniós országot ez a súlyos bűncselekmény, legyen szó 
származási, tranzit- vagy rendeltetési országról.

Az Europol rendszereibe bevitt adatok szerint 2010-
ben az emberkereskedelem azonosított áldozatai 
főként a következő térségekből érkeztek:

• a dél-keleti bűnözési gócpont;

• az észak-keleti bűnözési gócpont;

• Nyugat-Afrika; és

• Ázsia.

Bár az emberkereskedelem legszélesebb körben jelen-
tett formája a szexuális kizsákmányolás, a munkahelyi 
kizsákmányolás is elterjedt jelenség, ami a témával 
kapcsolatos általános ismeretek hiánya miatt gyakran 
elkerüli a fi gyelmet. 2010-ben egy új tendencia volt 
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Közös nyomozócsoportok (JIT-ek)

A rendőrségi együttműködés további javítása érdekében közös nyomozócsoportok hozhatók létre. 
A csoportok legalább két tagállam igazságügyi és rendőrségi hatóságaiból állnak. Egy meghatározott 
időszak alatt ők felelnek a különleges ügyekkel kapcsolatos nyomozásokért. Az Europol és az Eurojust 
is részt vehet a közös nyomozócsoportokban, és koordinálhatja munkájukat.

2010-ben az Europol hét közös nyomozócsoportban vett részt, így hét uniós tagállammal írt alá JIT-
megállapodást. Emellett az Europol – érvényes formális megállapodás nélkül – aktívan részt vett több 
más JIT-ben is, és támogatta munkájukat. 

Emberkereskedelemmel kapcsolatos művelet

2010-ben az Europol támogatást nyújtott az osztrák és magyar rendőrségnek a szexuális célú emberkeres-
kedelem áldozatainak megmentésében és az emberkereskedelmi hálózat szervezőinek letartóztatásában.

Öt fi atal magyar és román nőt tartottak szexuális rabszolgaként egy dél-magyarországi házban, akiket 
szexuális, fi zikai és pszichológiai erőszakkal félemlítettek meg. E nőket később Ausztriába szállították, 
ahol prostitúcióra kényszerítették, majd újra elzárták őket, anélkül, hogy kapcsolatot tarthattak volna 
barátaikkal és családjukkal. Naponta 15–20 kuncsafttal kellett szexuális kapcsolatot létesíteniük, fogva 
tartóik pedig rendszeresen megerőszakolták őket. E nők elszegényedett környezetből érkeztek, és azzal 
a hamis ígérettel „toborozták” őket, hogy belföldön munkát ajánlanak nekik.

A művelet eredményeként a magyar rendőrség letartóztatta a fő gyanúsítottat, egy 54 éves magyar 
állampolgárt, valamint bűntársát, egy 36 éves magyar nőt. A házkutatások során a rendőrség fegyve-
reket, jelentős mennyiségű készpénzt, ékszereket és egyéb vagyontárgyakat foglalt le több ezer euró 

kimutatható, mely szerint az áldozatokat kifejezetten 
azzal a céllal csempészték be, hogy csalárd módon 
szociális és gyermekellátásokat igényeljenek. E bűn-
cselekmény áldozatai gyakran egyáltalán nincsenek 
tudatában annak, hogy az emberkereskedők valójában 
olyan ellátásokat igényelnek, amelyekre ők jogosultak.

Miközben vagy törvényes, vagy egyéb módon 
továbbra is folyik a határokon átnyúló emberkeres-
kedelem, nőtt a belső vagy belföldi emberkereske-
delem nagyságrendje, ahol uniós állampolgárokat 
adnak el az Európai Unión belül. 

Az Europol rendszeresen beszámol a bűncselekmé-
nyek e jelenségéről, hogy segítsen a tagállamoknak 
az emberkereskedelmi hálózatok által támasztott 
fenyegetések azonosításában. Az Europol operatív 

üléseket is szervez, ahol a nyomozók rendszeresen 
találkozhatnak és kicserélhetik az operatív informá-
ciókat a folyamatban lévő ügyekről.

Az Europol a terepen is jelen volt, hogy támogatást 
nyújtson emberkereskedelemmel foglalkozó több 
műveletnek is 2010-ben, és:

• két alkalommal helyszíni operatív támogatást nyúj-
tott mobil irodáján keresztül, lehetővé téve, hogy 
a nyomozók közvetlenül a műveleti helyszínről 
hozzáférjenek az adatbázisokhoz és az elemzési 
eszközökhöz;

• tevékenyen támogatott 14 magas szintű emberke-
reskedelmi nyomozást;

• támogatást nyújtott számos egyedi nyomozáshoz, 
ami nagy emberkereskedelmi hálózatok lehetséges 
azonosításához vezetett.
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értékben. Emellett IT- és kommunikációs eszközöket, vala-
mint nagy számú bizonyítékot is lefoglaltak, amelyek az 
utóbbi 10 évben elkövetett bűncselekményekre utaltak.

Az Europol szakértőket küldött a helyszínre, hogy a szár-
mazási és rendeltetési országban egy időben koordinál-
ják a műveleteket. Emellett az Europol külön operatív 
elemzést készített, amely az áldozatok és az Europol adat-
bázisaiban már meglévő adatok keresztellenőrzésével 
segített felderíteni a nemzetközi kapcsolatokat, valamint 
kapcsolódási pontokat találni más jelentett esetekkel. 
Az Europol elemezte az akció napján összegyűjtött téte-
les számlák és pénzügyi tranzakciók adatait is, aminek 

köszönhetően több vádat emeltek a gyanúsítottak ellen.

A Golf-művelet

Egy nagy közös művelet részeként, amely az Egyesült Királyság Fővárosi Rendőrsége és az Europol irá-
nyításával folyt, huszonnyolc gyermeket sikerült megmenteni. A 2010 októberében végleges formát öltő 
művelet a Golf-művelet elnevezésű szélesebb körű nyomozás része volt, amely a Fővárosi Rendőrség és a 
Román Országos Rendőrség közös nyomozócsoportjából (JIT) állt. A JIT célja egy sajátos román szervezett 
bűnözői hálózat felszámolása volt, amely tevékenysége a roma közösségből származó gyermekekkel 

folytatott emberkereskedelem és kizsákmányolás.

A nyomozás során eddig 126 személyt tartóztattak le. 
A bűncselekmények a következők: emberkereskedelem 
(beleértve az Egyesült Királyságon belül folytatott keres-
kedelmet is), pénzmosás, szociális ellátásokkal történő 
csalás, gyermekek elhanyagolása, az igazságszolgáltatás 
helytelen irányba terelése, lopás és lopott áruk kezelése. 
A bírósági eljárások folyamatban vannak.

A művelet elsődleges célja a potenciális gyermekáldo-
zatok megvédése volt, és ennek során 16 lakást kutattak 
át az Essex megyei Ilfordban.

A megtalált gyermekeket egy erre a célra létrehozott központban helyezték el, ahol a rendőrség, a helyi 
hatóságok és a helyi egészségügyi alapítványok gyermekvédelmi szakértői értékeltek minden egyes 
gyermeket. Az értékelési eljárás során megvizsgálták a gyermekek állapotát, és igyekeztek megállapí-
tani, hogy kizsákmányolták és/vagy elhanyagolták-e őket.

Az Europol aktív tagja volt a közös nyomozócsoportnak, mely a következő támogatást nyújtotta az 
illetékes hatóságoknak:

• szakértői tanácsadás a JIT felállításáról és a stratégiai és operatív tevékenységek megtervezéséről;

• elemzési támogatás biztosítása az egész nyomozás során; ezen elemzés egyik legfontosabb eredmé-
nye a szervezett bűnözői csoport fő célpontjainak azonosítása és prioritási sorrendjeinek felállítása 
volt mind Romániában, mind pedig az Egyesült Királyságban;

©
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• helyszíni segítségnyújtás mobil irodájának bevetésével, amire négy alkalommal került sor az Egyesült 
Királyságban és Romániában; minden egyes alkalommal valós idejű visszaigazolásokat végeztek az 
adatbázisban, hogy támogassák a bűnüldözési operatív információkat gyűjtő műveleteket, valamint 
a brit és román rendőrség kényszerintézkedéseit (házkutatások és letartóztatások);

• 67 elemzési jelentés elkészítése és terjesztése;

• más uniós országokba, elsősorban Belgiumba és Spanyolországba mutató legfontosabb kapcsolatok 

azonosítása.

Az Europol által végzett elemzés minősége és mennyisége döntő jelentőséggel bírt az ügy előrehala-
dásában. Az Europol várhatóan a közeljövőben is további támogatást fog nyújtani.

Az emberkereskedők immár nem csak pénzszerzési eszközként használják fel a gyermekeket, hanem 

annak biztosítására is, hogy a rendőrségi nyomozásokat gyermekkorú gyanúsítottak és tanúk bevo-

násával akadályozzák. További intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy foglalkozzunk ezekkel a 

különösen kiszolgáltatott emberekkel. Sok esetben „kiképezték” a gyermekeket arra, hogy ne működjenek 

együtt a hatóságokkal.

3.4. Gyermekek szexuális 

kizsákmányolása

A gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló 

illegális tartalmak létrehozását és terjesztését első-

sorban az internet könnyíti meg. Az e kommunikációs 

eszköz által kínált nyilvánvaló anonimitás megnehe-

zíti az elkövetők sikeres azonosítását és tartózkodási 

helyük megállapítását. Az illegális anyag felfedezése 

csupán az érem egyik oldala, és vélhetőleg a kez-

dete a gyermek ellen elkövetett bűncselekménnyel 

kapcsolatos nyomozásnak. A prioritás azonban a 

gyermekáldozatok felderítése és azonosítása, és ez 

további kihívás elé állítja a bűnüldözést.

A web platformot kínál egyéb gyermekek elleni 

bűncselekményeknek is, mint amilyen az „online 

grooming”6, azaz a gyermekek szexuális zaklatásá-

nak céljából történő ismerkedés az interneten. Ha 

egy gyermek bántalmazását ábrázoló anyag eléri az 

internetet, az azt jelenti, hogy az ábrázolt gyermek 

újra és újra áldozattá válik.

6

6 Az „online grooming” azt jelenti, amikor egy felnőtt találkozót javasol egy olyan gyermeknek, aki még nem érte el a nemzeti jogban előírt beleegyezési korhatárt, 

azzal a céllal, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen a gyermekkel.

6

Jelenlegi tendenciák

• A gyermekek ellen szexuális bűncselekményeket elkövetők egyre bonyolultabb szoftvereket hasz-

nálnak névtelenségük védelme érdekében. Kihasználják az online tárhelyszolgáltatásokat és a fejlett 

titkosítási technikákat, hogy semlegesítsék a rendőrség digitális kriminalisztikai vizsgálatát.

• A bűnözők láthatólag olyan rejtett csatornákra összpontosítanak, ahol csak a „kiválasztottaknak” 

biztosítanak magánhozzáférést. Ez a „kiválasztás” a megosztott, szexuális kizsákmányolást ábrázoló 

képek mennyiségén és jellegén alapul.

• Az elmúlt évben arról számoltak be, hogy világszerte visszaszorultak azok a bűnözői hálózatok, ame-

lyek gyermekek szexuális kizsákmányolását bemutató fi zetős weboldalakat kínálnak.

• Más jelenségek jelentek meg, például a számítógépes szexturizmus, ahol a gyermek kizsákmányolása 

a webkamera előtt történik a megkeresés és a fi zetés beérkezését követően.
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• A gyermekek ellen szexuális bűncselekményeket elkövetők olyan országokba utaznak vagy költöznek, 

ahol a gyermekeket a családjaik vagy közreműködők ajánlják fel kizsákmányolásra és gyermekek 

kizsákmányolását ábrázoló anyagok előállítására.

• Előfordulhat, hogy a gyermekek kizsákmányolását ábrázoló anyagokat maguk a tinédzserek vagy 

gyermekek készítik, akik alábecsülik saját képeik és fi lmfájljaik terjesztésének kockázatát. Bizonyos 

esetekben a gyermekek ellen szexuális bűncselekményeket elkövetők „online grooming” által győzik 

meg vagy kényszerítik rá őket az anyag elkészítésére.

• Megfi gyelt tendenciák az „online grooming”, valamint a mobiltelefon és multimédiás eszközök segít-

ségével fi ataloknak elküldött szexuális tartalmú üzenetek („szexting”) is.

A Comfort-művelet

2010 elején a holland országos rendőrség információkat és adatokat kapott egy holland webtárhely-

szolgáltató vállalattól, hogy egyik ügyfelük szervereit feltörték. A hackerek gyermekek szexuális kizsák-

mányolását ábrázoló anyagokat tartalmazó imageboardot helyeztek el a feltört szerveren. A vállalat 

lementette az adott szerver naplófájljait, beleértve a gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló 

felfedezett anyagokat is, és elküldte a holland országos rendőrségnek.

Hollandia továbbította a bűnügyi adatokat az Europol adatbázisába. Az Europol elemezte az adatokat, 

és elemzési jelentéseket küldött valamennyi érintett országba. Az elemzés során az EU-n belül 3931, 

az EU-n kívül pedig 6041 célszemélyt azonosítottak.

A „velencei karnevál” művelet

A „velencei karnevál” műveletet 2009–2010-ben bonyolították le. Az Olasz Postai és Kommunikációs 

Rendőrség és az Europol olyan bűnözői csoportot leplezett le, akik rosszindulatú programokat telepí-

tettek a vállalkozások védetlen webszervereire, hogy gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló 

sokkoló anyagokat terjesszenek az interneten.

Az olasz rendőrséget először egy nagymama fi gyelmeztette a bűncselekményre, aki az unokái számára 

akart ajándékot vásárolni az interneten, és böngészés közben ártatlanul egy online bolt linkjére kattin-

tott, amely egyszer csak átirányította őt egy gyermekpornográf oldalra. Azonnal értesítette a rendőr-

séget, amely 2009 elején kezdte meg a jelek szerint egy olasz webszerveren tárolt illegális weboldalak 

tevékenységeinek rendszeres megfi gyelését.

2001-ben külön elemzési munkafájlt hoztak létre 

a gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrá-

zoló anyagok elkészítésében, értékesítésében 

vagy forgalmazásában és az ehhez kapcsolódó 

bűncselekményekben érintett bűnözői hálózatok 

tevékenységeinek megakadályozása és leküzdése 

érdekében. Az Europol eddig több ezer bűnüldözési 

operatív információs csomagot és elemzési jelentést 

terjesztett a nyomozó hatóságok között, lehetővé 

téve több mint 2000, gyermekek ellen szexuális 
bűncselekményeket elkövető személy, valamint 
ennek megfelelő számú áldozat azonosítását. 

Az Europol támogatta a tagállamokat abban, hogy 

kriminalisztikai módszerekkel vizsgálják meg a 

rendőri hatóságok által lefoglalt digitális anyagok 

másolatait.
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A további elemzést követően felfedezték, hogy a szóban forgó webszervert, ahogy világszerte sok más 
szervert is, szándékosan fertőzték meg rosszindulatú programokkal. A bűnözői csoport a rosszindulatú 
szoftvert használta a webszerverek kapcsolatainak eltérítésére, és az ártatlan internetfelhasználók ille-
gális weboldalakra való automatikus átirányítására, amelyeken gyermekek kizsákmányolását ábrázoló 
anyagok kaptak helyet.

Az olasz rendőrség bűnüldözési operatív információkat adott a megfertőzött weboldalakról, amelyeket 
az Europol továbbított az EU összes rendvédelmi ügynökségének, valamint azoknak az országoknak és 
ügynökségeknek, amelyekkel az Europol együttműködik. A további nyomozások kiderítették, hogy az 
érintett webszerverek törvényes tulajdonosai nem tudtak a problémáról, és aktívan nem vettek részt a 
bűncselekményben. A vizsgálatok megerősítették, hogy szervereik az internetes biztonsági rendszerek 
hiánya miatt fertőződtek meg.

A rosszindulatú programért felelős bűnözői csoport Kelet-Európából származott, de világszerte voltak 
bűntársaik. Vélhetően ők maguk készítették el a gyermekek kizsákmányolását bemutató anyagaikat, 
amelyeket aztán biztonságos és anonim weboldalakon hoztak kereskedelmi forgalomba. Az Olasz Postai 
és Kommunikációs Rendőrség az Europollal együttműködve stratégiákat dolgozott ki a pénzmozgások 
nyomon követésére, valamint az ügyfelek és az illegális anyagok végfelhasználóinak felderítésére.

E művelet eredményeként világszerte több mint 1000 webszervert derítettek fel azok tulajdonosaival 
együtt, ezzel nagyban csökkentve annak lehetőségét, hogy az uniós polgárok ilyen illegális forrásokra 
bukkanjanak a weben. A tartalmak előállítóinak és a velük kapcsolatban álló bűnözőknek az azonosí-
tására irányuló összetett nyomozás még mindig folyamatban van.

A HAVEN-projekt – Az európaiak visszatartása 

az áldozatok kizsákmányolásától minden országban

A HAVEN-projekt olyan, a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bűncselekmények elleni 
közös uniós erőfeszítéseket koordinálja, amely bűncselekményeket európaiak követtek el származási 
országukon vagy állandó tartózkodási helyükön kívül. Ez magában foglalja majd az európai bűnüldöző 
hatóságok által végzett nemzetközi műveletek koordinálását is. Hosszú távon megelőző intézkedéseket 
kell majd bevezetni, például állandó értesítéseket és fi gyelmeztető rendszereket, annak érdekében, 
hogy felderítsék a gyermekek ellen szexuális bűncselekményeket elkövető személyek kilétét, korlátozzák 
illegális tevékenységeiket, és védelmezzék a gyermekeket.

Gyermekek szexuális kizsákmányolását bemutató 

anyagok internetes terjesztését felgöngyölítő projekt

A COSPOL gyermekek szexuális kizsákmányolását bemutató anyagok internetes terjesztését felgön-
gyölítő projekt (CIRCAMP) olyan szűrési technológiák használatát népszerűsíti az uniós tagállamokban, 
amelyek blokkolják a felhasználók hozzáférését a gyermekek kizsákmányolásával kapcsolatos kereske-
delmi weboldalakhoz. A projekt sikeresen bevezette és széles körben terjesztette a gyermekek szexuális 
kizsákmányolását bemutató anyagok terjesztését blokkoló szűrőt. A szűrő jelenleg Dániában, Finnor-
szágban, Olaszországban, Máltán, Norvégiában, Svédországban és az Egyesült Királyságban működik. 
A tagállamok szűrői által blokkolt tartalmakból kinyert adatokat elemzési célból elküldik az Europolnak.
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A „Funnel Web” projekt

A „Funnel Web” elnevezésű projekt azoknak a weboldalakon regisztráló személyeknek a kérelmeivel 
foglalkozik, akiket a fent említett tagállamokban a CIRCAMP-szűrő tévesen feketelistára tett. Az Europol 
a CIRCAMP-pal partnerségben egy jelentéstételi mechanizmust hozott létre a blokkolt domainek tulaj-
donosai számára. E rendszer célja egyesíteni a panaszokat és a kérelmeket a domain státusz felülvizs-
gálata céljából, annak garantálása érdekében, hogy a kérelmeket minden olyan országban fel lehessen 
dolgozni, ahol a domain feketelistára került.

Az Europol megkönnyíti a kapcsolattartást a domainek tulajdonosai és az illetékes bűnüldöző ügynök-
ségek között. A felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatos döntés azonban tagállami hatáskörbe tartozik.

Európai Pénzügyi Koalíció

Az Európai Pénzügyi Koalíció célja felszámolni a gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló 
képekből származó pénzügyi nyereséget. E kezdeményezés keretében jelentős pénzügyi, internetes 
és technológiai vállalatok egyesítették erőiket az Europollal, az európai rendőrségi hatóságokkal, az 
Európai Bizottsággal és szakosodott gyermekvédelmi nem kormányzati szervezetekkel, hogy felderít-
sék, felszámolják és elkobozzák azok kereskedelmi nyereségét, akik pornográf képek forgalmazásából 
tesznek szert profi tra. 2011 elejétől az Europol koordinálja a koalíció irányítócsoportját, és betölti annak 
elnöki tisztségét.

3.5. Szervezett illegális 

bevándorlás

Az illegális bevándorlást támogató szervezett bűnö-

zői csoportok főként inkább kisebb csoportok laza 

hálózatába szerveződnek, többségüket pedig etnikai 

vagy egyéb kulturális szálak kötik azokhoz az illegális 

bevándorlókhoz, akiknek segítenek. Az érintett szer-

vezett bűnözői csoportok magas fokú rugalmasságot 

tanúsítanak és határokon átnyúló együttműködésre 

is képesek, tekintet nélkül az etnikai különbségekre – 

még azokban a régiókban is, ahol hagyománya van 

az etnikai konfl iktusoknak. A közreműködők gyorsan 

észlelik és kihasználják a társadalomban bekövetkező 

változásokat, mint például a bűnüldözési taktikákat 

és a jogszabályok vagy szabályozások változásait, 

valamint az új vagy olcsóbb útvonalakat, illetve az 

új határátkelőhelyeket.

Az Europol elemzési támogatást nyújt az uniós tag-

államoknak a szervezett illegális bevándorlás elleni 

küzdelemben. Az illegális bevándorlás megszerve-

zésében részt vevő bűnhálózatok néha más jellegű 

bűncselekményeket is elkövetnek, például úti okmá-

nyok hamisítása, kábítószer-kereskedelem, pénzmo-

sás, és emberkereskedelem.

©
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Az „Ile Fantastique” művelet

E páneurópai nyomozás 14 hónapon át tartott. Olyan gyanúsítottakra összpontosított, akik illegális 

migránsokat csempésztek be az EU-ba, elsősorban Vietnamból. A migránsoknak teljes „garanciát” 

adtak a megérkezésre.

A teljes, garantált útért akár 40 000 eurót is elkértek, az utazás pedig néhány naptól akár több hétig is 

eltarthatott. A migránsok családjai az út fi nanszírozásához gyakran eladták házukat és ingatlanjukat, 

aminek következtében jelentősen eladósodtak.

A hálózat által alkalmazott egyik elkövetési mód az volt, hogy korrupt konzulátusi tisztviselők segít-

ségével hamis alapon kiállított úti okmányokat és érvényes vízumokat biztosítottak a migránsoknak. 

Amint a migráns megérkezett Európába, az úti okmányokat visszaadták a bűnhálózatnak.

Az Europol és az Eurojust együttes támogatásával az angol, francia, német és magyar rendőrtisztek 

2010 júniusában 31 olyan személyt tartóztattak le, akiket az illegális bevándorlásban való közreműkö-

déssel gyanúsítottak. A művelet során negyvenként épületet kutattak át. A házkutatások alkalmával 

összesen 66 vietnámi migránst találtak.

Az Europol szakértői a koordinációs központból nyújtottak technikai szakismereteket és operatív elem-

zési támogatást. A nyomozati szakaszban az Europol hírszerzési jelentéseket készített, és elősegítette 

az információcserét. Az Europol a nemzeti szakértőkkel szorosan együttműködve új bűnözői kapcso-

latokat is feltárt.

Az Europol alprojektekre bontotta ezt az elemzési 

projektet, amelyek meghatározott szervezett bűnö-

zői csoportokra, nemzetiségekre, elkövetési módokra 

vagy földrajzi területekre összpontosítottak. 2010-

ben hét aktív alprojekt zajlott, amelyek a Vietnam-

ból, Irakból, Afganisztánból, Iránból, Dél-Ázsiából 

és Észak-Afrikából induló szervezett illegális beván-

dorlásra, valamint a hamisított úti okmányok elké-

szítésére és terjesztésére összpontosítottak. 2010 

augusztusa óta az Europol részt vett a névházassá-

gokat vizsgáló közös nyomozócsoportban is, amelyet 

ezen elemzési projekt keretében hoztak létre.

Az elmúlt évben az Europol hat jelentősebb európai 

műveletet támogatott, amelyek az illegális bevándor-

lást megszervező bűnözői hálózatokat vették célba, 

és több mint 80 közreműködő letartóztatásához 

vezettek. Az operatív tevékenységeket az Europol 

által szervezett és támogatott üléseken koordinál-

ták. A műveletek alatt az AWF-csoport az operatív 

koordinációs központokban dolgozott, és technikai 

szakértelmen és a mobil iroda bevetésén keresztül 

nyújtott támogatást. A nyomozati szakaszokban az 

Europol tisztviselői az operatív elemzésre összpon-

tosítottak, és sok esetben más uniós nyomozásokhoz 

vezető szálakat derítettek fel. Az elemzési eredmé-

nyeket közel 150 jelentésben közölték.

A „szervezett illegális bevándorlás” fogalma számos különböző súlyos bűncselekményt ölel fel, amelyek 

mindegyike arra irányul, hogy pénzügyi haszon fejében segítséget nyújtson egy országba való belépés-

ben vagy az ottani letelepedésben, megsértve az ország törvényeit. A szervezett illegális bevándorlás így 

magában foglalja a hamisított úti okmányok előállítását és beszerzését, illetve a csalárd módon megszerzett 

engedélyeket, valamint az illegális szállítást vagy egyéb segítségnyújtást, amelyek célja az illegális belépés 

vagy tartózkodás – és amelyek gyakran számos egyéb bűncselekménnyel kapcsolódnak össze.
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Az Alcazar-művelet

2010 júniusában az Europol francia, német és spanyol rendőrtiszteknek nyújtott támogatást 18 sze-

mély letartóztatásában, akiket az EU-ba irányuló illegális bevándorlás megszervezésével gyanúsítottak. 

A nyomozók 15 épületet kutattak át, és főként az indiai szubkontinensről származó embereket és egy 

marokkói állampolgárt tartóztattak le. A házkutatások során útlevélmásolatokat, valamint hét fegyvert 

találtak és foglaltak le.

Az illegális migránsok más személyazonosságra kiállított, erre a célra készített valódi úti okmányok-

kal érkeztek az EU-ba, amelyek 90 napos, munkavállalásra is érvényes vízumot tartalmaztak. Amint 

a migránsok megérkeztek Európába, az úti okmányokat visszaadták a közreműködőknek, hogy újra 

felhasználhassák azokat.

A nyomozás franciaországi részében napvilágra került 

pénzösszegek (költségek és pénzügyi haszon) meg-

haladták az 1 millió eurót. Az egész utazásért egy fel-

nőtt migráns 13 000–15 000 eurót, egy gyermek pedig 

8000–10 500 eurót fi zetett.

Az Europol szakértői technikai szakismereteket és ope-

ratív elemzési támogatást nyújtottak a nyomozás alatt, 

hírszerzési jelentéseket készítettek, és elősegítették a 

bűnüldözési operatív információk cseréjét.

A Moszat-művelet

2010 júniusában Borris-in-Ossory külvárosában, Dublintól 125 km-re a Garda Csalási Ügyekben Nyo-

mozó Irodája talált egy vidéki út melletti egykori betongyártó üzemet, amely egy nagy raktárból és egy 

silóból állt, a területén pedig néhány 40 láb hosszú pótkocsi állt. Az egyik kültéri raktárt egy gyanúsított 

bérelte, aki irodaként egy mobil épületet állított fel. Ez alatt helyezkedett el egy erre a célra épített 

bunker, amely két összekapcsolt konténerből állt, és ahol egy teljesen felszerelt pénzhamisító nyom-

dát alakítottak ki. A bunkert az iroda szőnyege alatt elrejtett átjárón lehetett megközelíteni. A bunker 

belsejében egy rendkívül speciális nyomdagépet helyeztek el.

3.6. Euróhamisítás

Az Europol mandátuma kiterjed a pénzhamisítás 

megelőzésére és leküzdésére, különös tekintet-

tel az euróra, az Europolt pedig az Európai Unió 

euróhamisítás ellen küzdő központi hivatalának 

jelölték ki. E jogállás feljogosítja az Europolt, hogy 

globális kapcsolattartó pontként lépjen fel az euró 

hamisítása elleni küzdelemben.

©
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A Thesszaloniki-művelet

2010 februárjában Thesszaloniki rendőrségi biztonsági osztálya letartóztatta egy olyan szervezett 

bűnözői csoport négy vezetőjét, amely nagy mennyiségű hamisított euróbankjegy forgalmazásáért 

és csempészetéért volt felelős Görögországban.

A csoport görög állampolgárokból állt, akik az Oroszországi Föderációban, Bulgáriában és más orszá-

gokban működő szervezett bűnözői csoportokkal tartottak kapcsolatokat. A gyanúsítottak részt vettek 

az Európai Unióba irányuló illegális bevándorlás megszervezésében is. Az Europol által koordinált 

nemzetközi rendőrségi együttműködés 2007 közepén indult el, amikor mintegy 70 000 eurót foglal-

tak le hamisított 100 és 200 eurós címletekben egy Sahti nevű dél-oroszországi kisvárosban. Az orosz 

hatóságok értesítették az EU nyomozó hatóságait a hamis eurót terjesztő csatornáról, és támogatták 

a görögországi nyomozást.

A nyomozás szálai a görögországi Thesszalonikibe vezettek, ahol a bűnözők a bulgáriai Plovdivban 

tevékenykedő pénzhamisítók közvetítőiként működtek. A nyomdát – a hamisítványok elsődleges 

forrását – egy bolgár és spanyol rendőrtisztekből álló közös nyomozócsoport szerelte le, amelynek 

munkáját az Eurojust támogatta és az Europol koordinálta.

Az Europol tisztviselői csatlakoztak a Garda kriminalisztikai csapatához, és technikai támogatást nyúj-

tottak számukra. A hatóságok egy részletesen kidolgozott valutahamisítási projekten ütöttek rajta, 

amely az első ilyen jellegű és nagyságrendű felderített bűncselekmény volt Írországban. Az Europol 

egy helyszíni mobil irodával, kriminalisztikai felszereléssel (UV-lámpák, mobiltelefon-szkennerek és 

egyéb felszerelések) vett részt ebben a műveletben, és platformként is szolgált az ír hatóságok és más 

tagállamok nyomozó hatóságai közötti információcserére. A művelet során négy férfi t tartóztattak le. Ha 

a rendőrség nem leplezte volna le a tevékenységüket, akkor a bűnözői csoport hamisított bankjegyek 

millióival árasztotta volna el a piacot (euró, font sterling, USA-dollár és más valuták). Az Europol két 

operatív ülésen vett részt, mobil irodájával és kriminalisztikai eszközkészletével (UFED) pedig helyszíni 

támogatást nyújtott.

Az Europol szorosan együttműködik az Európai Unió 

tagállamaival, az Európai Központi Bankkal, az Euró-

pai Bizottsággal, az Európai Csalás Elleni Hivatallal 

(OLAF), az Interpollal és más partnerekkel.
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A „Most”-művelet

2010 áprilisában 14 embert tartóztattak le Lublinban. A gyanúsítottak egy nagy lengyel hálózat tagjai 

voltak, amely hamisított 50 és 100 eurós bankjegyeket terjesztett az EU-ban. A több mint 120 rend-

őrtiszt részvételével végrehajtott rajtaütés a három éven át Olaszországban, Lengyelországban és 

Spanyolországban folyó és az Europol által koordinált és támogatott nyomozások eredménye volt. Az 

Europol két munkatársa helyszíni támogatást nyújtott az Europol mobil irodáján keresztül. Az Europol 

több operatív elemzési jelentést adott át Lengyelországnak, köztük egy ismeretségi hálót elemző 

fontos átfogó jelentést is.

A Most-művelet teljes nyomozása a lengyel szervezett bűnözésnek az EU különböző országaiban 

működő több ágát is érintette, több mint 80 bűnözőt tartóztattak le.

Az Europol 2008 júniusától vett részt ebben a nyomozás-

ban, amelyhez elemzési, logisztikai és pénzügyi támo-

gatást nyújtott. Az Europol koordinálta a Németország, 

Olaszország, Lengyelország és Spanyolország közötti 

nemzetközi együttműködést is, emellett pedig tanács-

adást nyújtott és képzést is szervezett. E nyomozás kere-

tében számos operatív ülést tartottak az Europolnál és 

az uniós tagállamokban. Operatív támogatást kétszer 

biztosítottak a nyomozáshoz, beleértve a mobil iroda 

bevetését is. A műveletet nagy sikernek értékelték, mivel 

egy nagy és veszélyes bűnözői csoport felgöngyölíté-

séhez vezetett, amely hamis euróbankjegyek tömeges 

terjesztését végezte.

Központi hivatalként betöltött feladatának ellátása 

érdekében az Europol termékek és szolgáltatások 

széles körét kínálja fel az EU tagállamai és más part-

nerek számára. Az Europol a bűnüldözési operatív 

információk gyűjtésén, elemzésén, terjesztésén és 

cseréjük elősegítésén keresztül aktívan támogatja 

a bűnüldöző hatóságokat, valamint a nyomozások 

támogatása érdekében egyéb szakismereteket és 

tudást bocsát rendelkezésre.

Ez magában foglalja a közös nyomozócsoportok-

ban való részvételt és a pénzügyi támogatást, vala-

mint kérés esetén a helyszíni segítségnyújtást is. Az 

Europol kriminalisztikai támogatást is nyújt a bűn-

üldöző hatóságoknak. A kriminalisztikai támogatás 

segít meghatározni a hamisítványok gyártásához 

használt anyagok és eszközök eredetét. Emellett az 

Europol technikai támogatást és képzést nyújt takti-

kai és az euró hamisítással szembeni védelmét érintő 

technikai kérdésekben.

Az Europol részt vesz az EU-ban folyó összes fonto-

sabb euróhamisítással kapcsolatos nyomozásban. 

2010-ben 838 euróhamisítási és bankkártyacsalási 

ügyben nyújtott segítséget, aminek eredménye 

öt nagy nyomda megszüntetésében csúcsoso-

dott ki. Az Europol által pénzügyileg támogatott 

euróhamisítással kapcsolatos eredményei között 

említendő meg több mint 6 millió eurónyi hamis 

pénz lefoglalása és 70 letartóztatás.
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Hamis bankjegyeket előállító nyomda leszerelése 

Bulgáriában

2010 októberében egy bolgár hatóságok által irányított különleges rendőrségi művelet során három 

gyanúsítottat tartóztattak le és egy illegális nyomda működését szüntették be. Ez utóbbit korábban 

pénzhamisítás céljából a következő eszközökkel szerelték fel:

• egy Heidelberg típusú ofszet nyomdagép és melegnyomtató gép (a hologram minták elkészítéséhez);

• egy ipari papírvágó;

• bankjegyszámláló gép;

• UV-lámpák, egyéb fontos felszerelések és nyersanyagok.

E művelethez az Europol biztosította a helyszíni operatív elemzést és technikai támogatást a mobil 

irodájából. Az Europol szakértői elvégezték a lefoglalt gépek technikai elemzését, és 100 eurós bank-

jegyek látható és fl uoreszkáló lenyomatát találták meg az ofszet nyomdagép gumilepedőjén. Ezek a 

bizonyítékok nagyon egyértelműen jelezték, hogy a gépet hamis euróbankjegyek gyártására használták.

3.7. Bankkártyacsalás

A bankkártyacsalás egyre növekvő globális prob-

léma, amely hatalmas pénzügyi veszteségeket okoz 

az Európai Unióban. Ugyanakkor e veszteségek a 

szervezett bűnözés számára előnyként jelentkeznek, 

akik az ebből származó illegális jövedelmet egyéb 

bűncselekmények elkövetésébe fektetik be.

Az ilyen típusú csalásokkal kapcsolatos bűnüldözési 

operatív információk cseréjének központjaként az 

Europol támogatja az EU piacának és ügyfeleinek 

védelmére irányuló nyomozásokat, nem csupán az 

EU-ban, hanem globálisan is.

Az Europol elemzési 

je len té se ket és fen ye-

ge tett sé gér té ke lé se ket 

készít a ban kkár tyac sa-

lá so król és a szervezett 

bűnözői csoportok e 

téren végzett tevé ke ny-

 sé gei ről. Mivel a ban k-

kár tyacsalás határokon 

átnyúló jelenség, közös 

nyo mo zóc so por to kat 

is beve tet tek az uniós 

szintű együt tmű kö dés 

elő se gí té se ér de ké ben.
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Fenyegetettségértékelés az Európai Unióban elkövetett 

bankkártyacsalásokkal kapcsolatban

2010-ben az Europol kidolgozta az Európai Unióban elkövetett bankkártyacsalások által okozott fenye-

getettségek értékelését, amelyet 2010-ben adtak ki. A jelentés bemutatja a bankkártyákkal és kártya-

tranzakciókkal kapcsolatos bűnözés jelenlegi helyzetét és a jövőbeli tendenciáit.

Ez az első ilyen jellegű értékelés. Korábban nem jelentettek meg ehhez hasonló adatokat és sajátos 

elkövetési módokat, így a bűnüldöző hatóságok és a döntéshozók nem kaptak teljes képet a helyzetről. 

A bankkártyacsalás egyre nagyobb problémáját elismerve az iparág úgy döntött, hogy egyesíti erőit, és 

rendkívül szenzitív adatokat adott át az Europolnak elemzés céljából, aminek eredményeként elkészült 

a fenyegetettségértékelés.

A fenyegettségértékelés igyekszik ellenintézkedésekre és egyedi fellépésekre irányuló ajánlásokat 

megfogalmazni, amelyeket nemzeti és uniós szinten kell megtenni a csalások számának csökken-

tése érdekében. A jelenlegi helyzet és a bűnözők által elért szerzett jövedelem – amely meghaladja a 

1 500 000 000 eurót – sürgős és együttműködésen alapuló fellépést követel meg.

AZ EUROPOL LEGFONTOSABB TERMÉKEI

A Pénzügyi Bűnözés Információs Központjának (Financial Crime Information Centre) weboldala

Valutahamisításról szóló hírek

Europol Ecstasy logó katalógus

Helyzetjelentés az euróhamisításról

Információs értesítések nem készpénzes kifi zetésekkel kapcsolatos csalásokról

Az EMCDDA/Europol közös jelentése az új pszichoaktív anyagokról

Forrás: Az Europol felhasználói felmérése.

A bankkártyacsalásokról szóló híreiben az Europol 

információkat közöl az új tendenciákról, bűnözési 

technikákról és elkövetési módokról a tagállamok és 

együttműködő országok nyomozói számára.

2010-ben az Europol létrehozta az igazságügyi szakértők hálózatát, amelynek feladata a kártyaklónozási 

eszközök vizsgálata. A hálózat technikai szempontból segíti elő a bankkártyacsalások elleni küzdelemre 

irányuló nemzetközi együttműködést.

A mobil iroda és a mobil kriminalisztikai eszközkészlet 

(beleértve a Card Reader alkalmazást, az univerzális 

kriminalisztikai információkinyerő eszközt (UFED) és a 

Card Checker adatbázist) hozzáadott értéket biztosít 

a helyszínen a nyomozati intézkedések támogatásá-

hoz. A Card Reader képes adatokat kinyerni a valódi 

vagy hamisított bankkártyák mágnescsíkjáról vagy 

chipjéről. 2010-ben a tagállamok a lefoglalt kártyá-

kat elküldték az Europolnak, hogy adatokat nyer-

jen ki belőlük. Másik lehetőségként a Card Reader 

ugyanebből a célból közvetlenül a rendőrségi rajta-

ütés során is bevethető. Az UFED-del mobiltelefo-

nokból lehet visszakeresni adatokat, és két sikeres 

műveletet támogattak ezzel a módszerrel az eszköz 

2010. szeptemberi használatba helyezése óta. A Card 

Checker adatbázis a kártyakibocsátó részletes adatait 

tárolja, az Europol pedig napi szinten használja az 

adatbázist.
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A Keresztapa-művelet

E műveletben az Europol a Belgium, Németország, Olaszország, Hollandia, Románia és Svédország bűn-

üldöző hatóságai közötti együttműködést támogatta, aminek eredményeként kártyaklónozó eszközöket 

gyártó illegális üzemeket számoltak fel Romániában, és letartóztatták a bűnbanda tagjait. A bűnhálózat 

kártyákat klónozott és illegálisan vett fel készpénzt. A lefoglalt klónozó eszközök már készen álltak arra, 

hogy világszerte különböző típusú ATM-ekre szereljék fel őket. A végső rajtaütést 2010 januárjában 

hajtották végre Bukarestben, amikor 31 házkutatást végeztek. Több száz hamis bankkártyát, nyers 

kártyaadatokat, klónozó eszközöket, elektronikus eszközöket (mikrokamerák, PIN-padeket) és hami-

sított hitelkártyák gyártására használt eszközöket foglaltak le. Az Europol számos elemzési jelentést 

készített, valamint klónozó szoftvereket elemzett Románia számára. A bukaresti rajtaütéseket követő 

hónapokban megszűntek a kártyaklónozó támadások.

A Lottó-művelet

Egy Franciaországban, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban működő szervezett bűnözői 

csoport az interneten keresztül ellopott bankkártyaadatokkal élt vissza. A bűnözők rövid időn belül 

400 000 EUR kárt okoztak. Az Europol több mint egy éven át támogatta az ez ellen irányuló nemzetközi 

műveletet, kezdetben azzal, hogy több olyan elemzési jelentést készített, amelyek az ügy nemzetközi 

dimenziójára mutattak rá.

Az Europol és a magánszektor együttműködése ered-

ményeként létrehozták az Europolnál működő Card 

Checker adatbázist, amely globális információkat 

tartalmaz a bankkártya-kibocsátókról (AMEX, VISA, 

MasterCard és üzemanyagkártyák).

2010-ben az Europol több uniós nyomozást támo-

gatott, amelyek a nemzetközi bankkártyacsalások 

felszámolására irányultak. Az Europol a legveszélye-

sebb szervezett bűnözői csoportokra összpontosí-

tott, amelyek illegális berendezéseket készítettek és 

alkalmaztak a bankkártyák másolása, hamisítása és az 

azokkal való visszaélés érdekében. A hatékony hatá-

rokon átnyúló együttműködés eredményeként több, 

klónozó eszközöket gyártó üzemet, valamint felszere-

léseket, kártyaadatokat és pénzt csempésző globális 

hálózatot göngyölítettek fel.

Kártyaklónozás: a bankkártya mágnescsíkjának másolása anélkül, hogy a kártyabirtokos tudna róla vagy 

beleegyezne abba. Általában akkor történik, amikor a kártyabirtokos egy eredeti ATM-nél vagy POS-

terminálnál használja a bankkártyáját. Az adatokat ekkor átírják (klónozzák) az új kártyákra, amelyekkel 

illegálisan készpénzt vesznek fel, rendszerint a kártyabirtokos tartózkodási helye szerinti országon kívül.
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Ezt követően 2010 októberében a romániai operatív központban a végső rajtaütés támogatása céljából 

telepítették az Europol mobil irodáját, adatbázisait és technikai felszerelését. Ezen túlmenően a mobil 

kriminalisztikai eszközkészlet használatával kinyerték az adatokat, és azonnal összevetették azokat az 

Europol adatbázisával. A bűnüldöző ügynökök 17 házkutatást végeztek és 22 gyanúsítottat hallgattak 

ki, valamint 16 körözött személyt tartóztattak le Franciaországban és Romániában. A művelet megvédte 

az uniós piacot a csoport további támadásaitól.

Az Europol által javasolt egyszerű lépések, 

hogy ne váljunk kártyaklónozás áldozatává

Védje a PIN-kódját! Kezével és testével mindig takarja el a billentyűzetet, hogy senki se láthassa, ahogy 

megadja a PIN-kódot. Ne adja meg senkinek a PIN-kódját (még akkor sem, ha az illető rendőrtisztként 

vagy a bank képviselőjeként mutatkozik be).

Figyeljen a környezetében lévőkre! Ha valaki gyanúsan viselkedik, vagy kellemetlenül érinti Önt a 

jelenléte, menjen egy másik automatához.

Álljon közel a pénzkiadó automatához!

Ha bármilyen szokatlan dolgot észlel a pénzkiadó automatán, ne használja azt, és azonnal jelentse 

az esetet a banknak vagy a rendőrségnek.

Legyen éber! Ha valaki túl közel áll Önhöz vagy fi gyeli Önt, törölje a tranzakciót, és menjen egy másik 

automatához.

3.8. Csúcstechnológiai 

bűnözés

Az Europol Csúcstechnológiai Bűnözés Elleni Köz-
pontja (High Tech Crime Centre) támogatást nyújt a 
tagállamoknak a számítógépes bűnözés elleni álta-
lános küzdelemben. A központ egy európai platfor-
mot alakít ki a tagállamok igényeinek kiszolgálására 
a bűnözés e fontos és egyre nagyobb méreteket öltő 
területén.

3.8.1. Csúcstechnológiai bűnözés

2010-ben tovább nőtt a kártékony tevékenység az 
interneten. A weben nyújtott szolgáltatásokat érő 
támadások miatt – például rosszindulatú progra-
mok (kártékony szoftverek) használatán keresz-
tül – a végfelhasználók egyre kiszolgáltatottabbak a 
hackerekkel szemben. Emellett virágzik a feketegaz-
daság, ahol a kiberbűnözők illegálisan szerzett infor-
mációkkal, ismeretekkel és eszközökkel kereskednek.
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Mára egy komplex és önálló digitális feketegazdaság 
alakult ki, ahol az adatok jelentik az illegális árucikket. 
Az ellopott személyes és pénzügyi adatok kézzelfog-
ható pénzbeli értéket képviselnek. Ez a mozgatóru-
gója számos új bűncselekménynek, mint például az 
adathalászat (phishing), a pharming (a felhasználó 
átirányítása hamis oldalakra), a kártékony szoftverek 
terjesztése és a vállalati adatbázisok feltörése, amit 
teljes körű infrastruktúra támogat, amely a kártékony 
kódok íróiból, specializált webtárhely-szolgáltatókból 
és olyan személyekből áll, akik képesek több ezer 
megfertőzött számítógépből álló hálózatot felhasz-
nálni az automatizált támadások végrehajtására.

Az Europol egy külön erre szolgáló elemzési mun-
kafájl elkészítése keretében vett részt a határokon 
átnyúló műveletekben, amelyek pénzintézetek ellen 
támadást indító rosszindulatú szoftverekkel foglal-
koztak. Jelenleg számos ügy van folyamatban, ame-
lyeket az Europol is támogat. E tevékenység nyomán 
várhatóan az elkövetkező évben indulnak meg a 
közös fellépések.

Az EU-ban a számítógépes bűnözés általi növekvő 
fenyegetettség olyan helyzetet teremtett, ahol a 
kiberbűnözés elleni küzdelem immár prioritássá vált 
az EU belső biztonsági stratégiájában, így követke-
zésképpen az Europol számára is.

2010-ben digitális kriminalisztikai, kutatási és fejlesz-
tési eszközöket létesítettek az Europolnál, amelyek a 
most következő évben várhatóan új technikai erőfor-
rásokkal fognak bővülni.

Az Europol nemrégiben dolgozott ki és tartott meg 
három új képzési kurzust a kiberbűnözéssel kapcso-
latos nyomozások terén az EU és a csatlakozásra váró 
országok erre szakosodott rendőrtisztjei számára.

Az EU kiberbűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó 
egységek vezetőiből, az Európai Bizottságból és az 
Eurojustból álló, kiberbűnözéssel foglalkozó európai 
munkacsoport (EUCTF) 2010-ben jött létre az Europol 
keretében, hogy platformot kínáljon a vezetők szá-
mára a kiberbűnözéssel kapcsolatos nyomozásokban 
és büntetőeljárásokban. Az EUCTF támogatást nyújt 
a kiberbűnözés elleni küzdelem harmonizált uniós 
megközelítésének kidolgozásában és előmozdításá-
ban, továbbá abban, hogy kezeljék a kibertechnológia 
bűncselekményekre való felhasználása által okozott 

problémákat. Az Europol emellett tovább mélyíti a 
magánszektorral és a tudományos élettel kialakított 
együttműködést és kapcsolatokat, mivel fontos sze-
repet játszanak a kiberbűnözésben és a kutatásban, 
ezért új stratégiákat léptetnek életbe ezen együttmű-
ködési folyamat előmozdítása érdekében.

A Stockholmi Program részeként – amelynek célja a 
jog érvényesülésén és biztonságon alapuló egységes 
térség megteremtése az Európai Unió 500 millió pol-
gára számára – felkérték az Europolt, hogy fokozza 
a kiberbűnözéssel kapcsolatos stratégiai elemzést. 
Több következtetésről és kezdeményezésről is meg-
állapodtak annak érdekében, hogy egy összehan-
golt stratégiát határozzanak meg a kiberbűnözéssel 
szembeni eredményes küzdelem céljából. Ezt olyan 
módon végzik majd el, amely alkalmas az ilyen esz-
közökkel elkövetett többszörös bűncselekmények 
elleni fellépésre: a szexuális erőszakot és a gyermekek 
szexuális kizsákmányolását ábrázoló képek, terrorcse-
lekmények, elektronikus hálózatok elleni támadások, 
csalás, személyazonosság-lopás stb.

Az Európai Csúcstechnológiai Bűnözés Elleni Köz-
ponttal kapcsolatos stratégiai tervezéshez történő 
hozzájárulás érdekében az Europol elkészítette az 
iOCTA-t, az internetes szervezett bűnözés általi fenye-
getettségek értékelését, amelyet 2011-ben adtak ki.

3.8.2. Az Europol kiberbűnözési platformja

Az Europolnál a bevezető szakaszban lévő 
kiberbűnözési platform három pilléren nyugszik.

• Az internetes bűncselekmények bejelentésére 
szolgáló online rendszer (I-CROS): Ez a rendszer a 
tagállamokban és az Europollal kapcsolatban álló 
harmadik államoknál és szervezeteknél működő 
nemzeti online bejelentési pontok hálózatának 
európai csomópontja, ahol az interneten észlelt 
valamennyi bűncselekményt be lehet jelenteni, és 
szükség esetén ki lehet terjeszteni európai szintre.

• Az Europol külön ezzel foglalkozó elemzési mun-
kafájlja, amely a pénzügyi haszonszerzés céljából 
elkövetett internetes és IKT-alapú bűnözéssel fog-
lalkozik: A hangsúlyt a kiberbűnözés terén működő 
csoportok azonosítására és végső soron ezek fel-
számolására helyezik. A kiberbűnözés általában a 
számítógépes rendszerek vagy hálózatok ellen indít 
támadásokat. Részletesebben kifejtve: az elkövetett 
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Kalózkodó bűnözői kör

A Belga Szövetségi Igazságügyi Rendőrség számítógé-
pes bűncselekményekkel foglalkozó brüsszeli egysége 
nemzetközi nyomozást folytatott egy fi lmekkel kalóz-
kodó hálózat ellen. 2010 szeptemberében az Europol 
és az Eurojust együttműködése keretében tett koordi-
nált erőfeszítések nyomán 15 személyt tartóztattak le 
és 49 számítógépszervert foglaltak le 12 uniós tagál-
lamban és egy nem uniós országban. A bűnszervezet 
kalózkodása által az iparágnak okozott veszteséget 
mintegy évi 30 millió euróra becsülik.

Az Europol csúcstechnológiai bűnözés elleni központja 
és az egyik elemzőcsoport operatív üléseket szervezett az Europolnál a legjobb stratégia kialakítása 
érdekében. Ezen a kifejezetten technikai területen létfontosságú volt a szervereken és a merevlemeze-
ken tárolt digitális bizonyíték megóvása, így az egyidejűleg indított akciók végrehajtása volt e sikeres 
művelet kulcstényezője. Az akció napján a 13 részt vevő ország összekötő tisztjei az Europol operatív 
helyiségét használták a valós idejű információcserére a rajtaütés alatt.

bűncselekmények körébe tartozik a rosszindulatú 
programok kifejlesztése, a rendszerek feltörése, 
a személyazonosság-lopás, valamint a bonyolult 
adathalászat és e-kereskedelmi támadások. Az 
elemzési munkafájl lehet az egyik megoldás akkor, 
ha valamely tagállam segítséget kér a kiberbűnözés 
elleni nemzetközi küzdelemben.

• Az internetes kriminalisztikai szakértői platform 
(I-FOREX); mely egy portálalapú eszközből áll, ami 
magában foglalja a nem személyes/operatív ada-
tokkal kapcsolatos összes információt, amely adatok 
lényegében a két fent említett pillérbe tartoznak. Az 
I-FOREX-ben lévő információk elsősorban a bevált 
rendőrségi gyakorlatokra és képzésre vonatkoznak, 
és segítenek a nyomozóknak naprakészen tartani a 
megfelelő technikai szakismereteiket.

3.9. Szellemi tulajdonnal 

kapcsolatos 

bűncselekmények

A szellemi tulajdonjogok (IPR) megsértése az elismert 
és oltalmazott jogok két fő kategóriájának megsér-
tését jelenti. Az első az ipari tulajdonhoz tartozik, 
amely különböző területeket ölel fel, mint például a 
megkülönböztető jelöléseket (védjegyek), szabadal-
mak, formatervezési minták és modellek (hamisítás). 
A másik az irodalmi és művészeti alkotások, mint pél-
dául a fi lmek, zenei alkotások és szoftverprogramok 
(kalózkodás) szerzői jogát érinti. A hamisítás az ipari 
tulajdonjoghoz kapcsolódó bűncselekmény, míg a 
kalózkodás a szellemi tulajdonjog megsértéséhez 
kapcsolódik.

A legújabb adatok szerint a vámhatóságok 2009-ben 118 millió hamisított és kalózárut foglaltak le az EU 

külső határain, ami 43 500 esetet jelentett.7 Ezen adatok között azonban nem szerepelnek az „EU-n belüli 

lefoglalások” vagy más bűnüldöző hatóságok, például a rendőrség és a vámhatóság által végzett nyomozá-

sok, illetve fi gyelmen kívül hagyják az EU-n belül gyártott hamisított termékek felderítését sem. A hamisítás 

és a kalózkodás európai megfi gyelőközpontját azzal a céllal hozták létre, hogy javítsa az EU belső piacán 

folyó hamisításról és kalózkodásról rendelkezésre álló információk és statisztikák minőségét.8

7 Az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága által közzétett adatok, 2009. július 7.

8 http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/observatory/index_en.htm
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Hamis növényvédő szerek

Egy 2010-es ügyben hamisított és potenciálisan veszélyes vegyi anyagok illegális gyártása, forgalma-

zása és szállítása miatt nyomoztak, amely anyagokat élelmiszerek kezelésére, talajkezelésre és egyéb 

mezőgazdasági célokra szántak. A nyomozás végén a német hatóságok 28 tonna hamisított növény-

védő szert foglaltak le, amely pusztító hatást gyakorolhatott volna a közegészségügyre. A lefoglalások 

az Europol fi gyelmeztető üzenete nyomán indultak meg, amely a más tagállamokban folyó korábbi 

ügyek során és az engedéllyel rendelkező érintett vegyianyag-felhasználóktól összegyűjtött bűnüldö-

zési operatív információkon alapult. Az Europol elemzési jelentéseket készített, és operatív üléseket 

tartott az érintett országok részvételével.

Az Europol által kiadott fi gyelmeztető üzenet tájékoztatta a bűnüldöző hatóságokat az ilyen jellegű 

termékek kezelésével kapcsolatos kockázatokról is, mivel a hamisított vegyi anyag lobbanáspontja 

mindössze 24 ˚C volt.

Hamisított szerszámgépek

A művelet célpontja egy olasz szervezett bűnözői hálózat volt, amely nem biztonságos hamisított 

árukat, például szerszámgépeket és generátorokat forgalmazott.

2010 májusában hét uniós tagállam bűnüldöző hatóságai az Europollal és az Eurojusttal együttműködve 

átfogó akciót indítottak a bűnhálózattal szemben.

A hamisítás már nem csak a luxustermékekre szo-

rítkozik. Immár olyan globális probléma, amely az 

áruk valamennyi típusát érinti, árucikkek széles körét 

ölelve fel, a cigarettától kezdve a ruházatig és kiegé-

szítőkig, de olyan termékeket is, amelyek az egész-

séget és biztonságot is érinthetik, mint például az 

elektronikus felszerelések, italok, élelmiszerek és 

gyógyszerek.

A hamisítás és kalózkodás súlyos károkat okozhat a 

társadalomnak, a gazdaságnak és a fogyasztóknak. 

Hátrányosan érinti a törvényes vállalkozásokat is, 

hiszen csökken az értékesítésük és bevételük, ami 

érinti az innovációt, a beruházásokat és a kutatás-fej-

lesztésre szánt erőforrásokat is. A hamisítás és kalóz-

kodás elősegíti a tisztességtelen versenyt, hiszen a 

hamisítókra nem rónak terhet a törvények, szabályo-

zások, szabályok, adók és vámok, amelyeknek a tör-

vényes vállalkozásoknak viszont eleget kell tenniük. 

Következésképpen hátrányosan érinti a foglalkozta-

tást, és adóktól és jövedéki bevételektől fosztja meg 

a nemzeti költségvetéseket. Talán ennél is súlyosabb 

azonban, hogy a hamisítás jelentős egészségügyi és 

biztonsági kockázattal jár a fogyasztók számára, külö-

nösen ha fi gyelembe vesszük a hamisított termékek 

körét, amelybe például az elektronikus felszerelések, 

italok, élelmiszerek, gyógyszerek és játékok is bele-

tartoznak.

Az Europol által gyűjtött bűnüldözési operatív infor-

mációk és bizonyítékok arra utaltak, hogy szervezett 

bűnözői csoportok is tevékenyen részt vesznek a 

hamisított áruk illegális forgalmazásában, továbbá 

kisebb mértékben a kalózkodásban is. Az illegális 

tevékenységeikkel generált hatalmas pénzmennyi-

ség – kiegészülve azzal, hogy ezen a területen ala-

csonyak a pénzbírságok és nem elég hatékonyak a 

büntetőeljárások – lehetővé tette a bűnszervezetek 

számára, hogy jelentős profi tra tegyenek szert, majd 

abból más bűncselekményeket támogassanak. Töb-

bek között az illegális bevándorláshoz, a pénzmosás-

hoz, a csempészethez, kábítószer-kereskedelemhez 

és a korrupcióhoz vezettek el a szálak.
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A Nápolyi Maffi  aellenes Ügyészi Hivatal koordinálta a műveletet, amelynek eredményeként a Guardia 

di Finanza kilenc személyt tartóztatott le, és több mint 16 millió euró értékben foglalt le anyagokat és 

eszközöket. Ez a művelet volt a legutóbbi, amelyre a két éve folyó hatalmas nyomozás intézkedésso-

rozata keretében került sor. A korábbi akciók során Belgiumban, Franciaországban és Németország-

ban 143 raktárat kutattak át, 60 embert tartóztattak le és 800 tonna hamisított terméket foglaltak le 

12 millió euró értékben. Összesen 20 uniós és azon kívüli ország vett részt ebben a több ügynökséget 

felölelő nyomozásban.

3.10. Uniós héacsalás

A körhintacsalás a szervezett és komplex adócsalás 

egyik formája, amelyet az EU tagállamainak áfa-rend-

szerét megtámadó bűnözők követnek el. A transzna-

cionális Közösségen belüli héacsalás alapmodelljében 

legalább két tagállam érintett.

A körhintacsalást szervezett bűnözői csoportok 

követik el, akik egymásba kapcsolódó vállalatokat 

és magánszemélyeket szerveznek rendszerbe, miköz-

ben a résztvevők közötti valós kapcsolatok álcázása 

érdekében kihasználják a nemzeti adórendszerek 

különböző sajátosságait. A héacsalásban érintettek, 

akik elsőként felelnek az adóhiányért – az úgyne-

vezett hiányzó kereskedők –, csak rövid ideig, néha 

csupán hetekig működnek, majd eltűnnek.

Az Európai Bizottság becslése szerint a héacsalás 

évente mintegy 60 milliárd euróba kerül a tagál-

lamoknak. A határokon átnyúló vagy transznacio-

nális héacsalás azonban nem csak az Európai Unió 

gazdasági és pénzügyi érdekeit sérti, hanem hatást 

gyakorol a törvényesen működő vállalkozásokra is, 

ezen keresztül pedig negatívan érinti a foglalkozta-

tást is. Ráadásul a héacsalásból származó haszonból 

más típusú bűncselekményeket is fi nanszírozhatnak, 

például cigarettacsempészetet vagy kábítószer-

kereskedelmet. Ezek a rendszerek virtuális vagy valós 

„körhinta” ügyleteken alapulnak, ahol ugyanazokat 

az „árukat” több alkalommal eladják és továbbadják. 

Ezt nevezik általában körhintacsalásnak.

Ma már nemcsak az árucikkeket – például mobilte-

lefonokat, számítógépchipeket vagy nemesféme-

ket – érintő hagyományos körhintacsalás az egyetlen 

probléma. Egyértelműen egyfajta mutáció fi gyelhető 

meg, ahogy a körhintacsalást kiterjesztik a szolgál-

tatásokra is, mivel a csalók érdeklődést mutattak az 

immateriális javak iránt is, és kiterjesztették bűntevé-

kenységeiket a környezetvédelmi és energiapiacra is.

Nagy héacsalást derítettek fel a kibocsátási egységek, 

illetve európai kibocsátási egységek (EUA) kereske-

delmében. Az Europol becslése szerint a szén-dioxid-

kreditekkel 2008 júniusa és 2009 decembere között 

elkövetett csalás mintegy 5 milliárd euró veszteséget 

okozott. Ezért az Europol egy külön projektet hozott 

létre a tagállamok nyomozásainak koordinálása érde-

kében, továbbá hogy platformként szolgálhasson az 

ilyen kereskedési tevékenységgel kapcsolatos bűn-

üldözési operatív információk gyors cseréje számára.

Az Europol körhintacsalással foglalkozó elem-

zési projektje az egyetlen uniós szintű adatbázis 

a körhintacsalásra vonatkozó bűnügyi információk 

tárolására. Ezért is vált a bűnüldözési műveletek 

elsődleges referenciaforrásává. Az Europolnál tárolt 

ismeretanyag és adatok lehetővé teszik, hogy meg-

bízható képet kapjunk e bűnözési területről, és azo-

nosítsuk a legszembetűnőbb bűnözői célpontokat. 

Az Europol a határokon átnyúló körhintacsalás és az 

azzal kapcsolatos bűncselekmények elleni küzdelem 

egyik meghatározó központjává vált.
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A „kék égbolt” művelet

2010 márciusában a spanyol Guardia 

Civil (spanyol csendőrség) tisztvise-

lői letartóztatásokat hajtottak végre 

és átkutatták öt, látszólag független 

bűnözői csoport épületeit, amelyek 

jelentős szereplői voltak a szén-dioxid-

kreditekkel kapcsolatos csalásnak. 

2009 áprilisa és novembere között 

a spanyolországi csalásból e ban-

dák 50 millió EUR bevételre tettek 

szert. Kilenc embert tartóztattak le, 

és 14 vállalatnál végeztek házkutatást 

Madridban, Marbellán, Barcelonában 

és Valladolidban, ahol készpénzt, szá-

mítógéphardvereket és dokumentumokat foglaltak le.

Nem sokkal azután, hogy az Europolt értesítették az ügyről, elemzési jelentés készült, amely azonosí-

totta a spanyol „hiányzó kereskedőt”. E vállalat egy több körhintacsalási lánccal is kapcsolatba hozható 

nemzetközi csoport tagja volt, amely ellen csalások ügyében már más uniós tagállamokban is nyomo-

zás folyt. Az Europol elemzési jelentései a tagállamok nyilvántartásai alapján részletesen ismertették 

az európai kibocsátási egységek megfelelő kereskedési számláit is, kiegészítve azt az összes idevágó 

vételi tranzakcióval, és megadták maguknak a kibocsátási egységeknek a tranzakciós adatait is. Ez 

biztosította a spanyol nyomozóknak az ahhoz szükséges információkat, hogy az akció napján melyik 

telephelyet vegyék célba és kutassák át.

Az Europol az operatív szakaszban a mobil irodát is felállította a nyomozók épületében. Ezáltal a nyo-

mozók az Europol adatbázisában valós időben ellenőrizhették az azon vállalatokkal és személyekkel 

kapcsolatos információkat, amelyekről úgy vélték, hogy érintettek a csalásban.

Az Europol szemináriumok szervezésével nyújt támo-

gatást az Európai Bizottság által kezelt technikai 

segítségnyújtás és információcsere (TAIEX) eszköz-

nek, azzal a céllal, hogy javítsa a tapasztalatok és a 

bevált gyakorlatok cseréjét az uniós tagállamok és 

a szomszédos országok rendőrei és ügyészei között. 

Az EU-n kívüli országokkal folytatott együttműködés 

létfontosságú a héacsalás elleni küzdelemben, hiszen 

a csalók gyakran az EU-n kívül mossák tisztára az ille-

gálisan szerzett nyereséget.

3.11. Pénzmosás

Az Europol támogatja a tagállamokat a bűnözők 

pénzmosási tevékenységeinek megelőzésében és 

az ilyen tevékenységek elleni küzdelemben, különös 

tekintettel a gyanús tranzakciók elemzésére és egyéb 

pénzügyi operatív információkra.

Az Europol bűncselekményekből származó vagyon-

nal foglalkozó hivatala (ECAB) támogatást nyújt a tag-

államok pénzügyi nyomozóinak, hogy felderítsék a 

bűncselekményekből származó bevételeket, amikor a 

vagyont a nyomozók joghatóságának határain kívül, 

de az Európai Unión belül rejtik el.

©
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A „lapát” művelet

A „lapát” művelet egy rendkívül erőszakos írországi szervezett bűnözői csoport tevékenységeire össz-

pontosított, amely Európa-szerte kábítószer- és fegyverkereskedelemben vett részt. Az Europol Íror-

szágnak, az Egyesült Királyságnak és Belgiumnak nyújtott támogatást a csoport bűncselekményeiből 

származó bevételek felderítésében, továbbá segített az érintett tagállamoknak a pénzmosási hálózatok 

felgöngyölítésében.

Az Europol elemzése segített azonosítani azokat az új személyeket is, akik kapcsolatba kerültek a szer-

vezett bűnözői csoporttal. 2010 során új bizonyítékra tettek szert, és bár a csoport láthatóan Spanyol-

országba helyezte át fő kereskedelmi és üzleti tevékenységeit, a csoport vezető tagjai továbbra is 

bűntevékenységeket követtek el más uniós országokban.

2010 márciusában operatív ülést szerveztek az Europol székhelyén, hogy megtervezzék egy Írországot, 

Spanyolországot és az Egyesült Királyságot felölelő nagy művelet elindítását. Ezt az ülést egy koordi-

nációs ülés követte áprilisban, amelyet az Eurojust székhelyén tartottak meg az illetékes igazságügyi 

hatóságok képviselőivel. A műveletre 2010 májusában került sor. Az Europol által készített számos 

elemzési jelentésen túl, amelyek a bűnözői csoporton belül kiosztott különböző szerepekre, vala-

mint az EU-ban, az USA-ban és Ázsiában rendelkezésükre álló vagyonra összpontosítottak, az Europol 

eredményesen támogatta az akció napját is azzal, hogy egyidejűleg működtetett három mobil irodát 

Írországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban. A mobil irodákat virtuális operatív helyi-

ségként használták, lehetővé téve a nyomozók számára a bűnüldözési operatív információk valós idejű 

és biztonságos cseréjét.

Több mint 600 információ cseréje történt meg az Europol csatornáin keresztül. Az érintett országok 

képviselői a helyszínen tartózkodtak. 700 nyomozó részvételével 38 személyt tartóztattak le három 

országban, emellett számos házkutatás is történt. Folyamatban van a számítógépek, laptopok, PDA-k 

és egyéb elektronikus eszközök kriminalisztikai elemzése, a lefoglalt anyagot pedig a tagállamok nyo-

mozócsoportjai értékelték.

Az Europol ad helyet a Vagyonbehajtási Ügynökségközi Hálózat (CARIN) állandó titkárságának, amely 

bírósági és bűnüldözési vagyonbehajtási szakértők informális hálózata. A CARIN-nak jelenleg 55 joghatóság 

a tagja, beleértve mind a 27 uniós tagállamot és kilenc nemzetközi szervezetet. Minden egyes joghatóság 

kijelölt egy bűnüldözési és egy bírósági kapcsolattartót, hogy ezzel támogassák a határokon átnyúló együtt-

működést a bűncselekményekből származó vagyon felderítése, befagyasztása, lefoglalása és elkobzása 

terén. Ezek a kapcsolattartók nyújtanak segítséget a vagyonbehajtással kapcsolatban saját joghatóságuk 

területén felmerülő általános kérdésekben, de operatív támogatást is biztosítanak a rendelkezésre álló jogi 

csatornákon keresztül.
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A Dracula-művelet

A művelet célpontja egy román szervezett bűnözői csoport volt, amely több uniós országban – többek 

között Ausztriában, Dániában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Spanyolországban 

és Svédországban –, valamint Új-Zélandon, Svájcban és az USA-ban is működött. A Szervezett Bűnözés-

sel és Terrorizmussal Foglalkozó Román Nyomozó Igazgatóság (DIICOT) szerint e bűnözői kör 2006 óta 

működött, és tisztességtelen fi zetési műveleteket bonyolított le az interneten. A bűnhálózat számos 

bűncselekményt követett el, többek között, de nem kizárólag a következőket: nem létező árucikkek 

csalárd értékesítése a fogyasztóknak hamis weboldalokon, illetve a jogszerűen működő eBay-en vagy 

egyéb aukciós oldalakon, adathalászat, hamisított személyazonosító okmányok használata külföldi 

bankszámlák megnyitásához, hamisított hitelkártyák használata online pókerjátékokon. A Western 

Union és a MoneyGram pénzátutalási szolgáltatásait használták az áldozatoktól származó pénz átvé-

telére, amit a bűnözők azzal egészítettek ki, hogy bankszámlákat nyitottak saját maguknak. Több mint 

800 áldozatot azonosítottak, és a becslések szerint a bűncselekmény majdnem 1 millió EUR kárt okozott.

A cseh, francia, román és USA-beli rendőri erők közös művelete során a fő rajtaütéseket és letartóz-

tatásokat Romániában hajtották végre. Az Europol mobil irodát és egy tisztviselőt küldött a Cseh 

Köztársaságba. Első alkalommal használtak műholdas Europol mobil irodát e művelet támogatására. 

A rajtaütések során több mint 150 rendőrt vetettek be a Cseh Köztársaságban, több tucat házkutatást 

tartottak, és összesen 31 gyanúsítottat vettek őrizetbe.

Az Europol helyszíni operatív támogatása eredményeként az Europol Információs Rendszerben és az 

Index Rendszerben végzett kereséseken keresztül nyolc valódi egyezést állapítottak meg. Testre szabott 

hírszerzési jelentést készítettek a cseh rendőrség számára, amelyet kiegészítő bizonyítékként vettek 

igénybe, amikor kérelmezték a bíróságnál az egyik gyanúsított őrizetben tartását.
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4. Az Europol hatóköre

4.1. Az uniós tagállamok 

nyomozó hatóságai

Az Europol élő, állandó készenléti (24/7) kapcsolatban 

van az Europol 27 uniós tagállamban működő nemzeti 

egységeivel. Ez az állandó kommunikáció és bűnügyi 

adatcsere az Europol székhelyén működő összekötő 

irodának köszönhetően lehetséges. Ez döntő fon-

tosságú és hatékony módja a kapcsolattartásnak és 

Az Europol nemzeti egységei és a bűnüldöző ügynökök száma az uniós tagállamok illetékes hatóságainál

a mintegy 2 millió uniós rendőr támogatásának, és – 

ami a legfontosabb – minden olyan érdekelt nyomozó 

támogatásának, akiknek feladatai számára hasznos az 

Europol támogatása.

Miután Dánia fokozatosan bezárta az összes kétol-

dalú uniós összekötő irodáját, 2010-ben úgy döntött, 

hogy bűnüldözési együttműködését a dán Europol 

összekötő irodán keresztül fogja össze.
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4.2. Az Europol külső 

együttműködése

Az Europol számos uniós partnerrel, valamint harma-

dik országokkal és szervezetekkel működik együtt, és 

a velük folytatott információcsere együttműködési 

megállapodások alapján történik. A harmadik felek-

kel történő együttműködés jellegét kétféle megálla-

podás határozza meg. A stratégiai megállapodások a 

személyes adatok kivételével mindenfajta információ 

cseréjét lehetővé teszik a két fél számára, míg az ope-

ratív megállapodások a személyes adatok cseréjét is 

megengedik.

Az Europol-együttműködés létfontosságú az uniós 

és nem uniós bűnüldöző hatóságok, valamint más 

uniós partnerügynökségek és -intézmények között.

Az Europol jelenleg 17 nem uniós országgal, kilenc 

uniós szervvel és ügynökséggel, valamint három 

másik nemzetközi szervezettel, köztük az Interpollal 

működik együtt, amely utóbbi szervezet az Europol 

operatív munkájának számos szempontját felvonul-

tatja.

Ahogy a korábbi években is, az Europol folytatta 

szoros együttműködését a szabadság, a biztonság 

és a jog érvényesülése terén működő más uniós ügy-

nökségekkel. 2010-ben az Europol volt az elnöke a 

bel- és igazságügyi ügynökségek közötti együttmű-

ködésnek, amely tisztséget rotációs alapon töltenek 

be. Ebben a funkcióban az Europol igazgatója volt 

a házigazdája a bel- és igazságügyi ügynökségek 

vezetői éves ülésének, amelyet 2010. november 

26-án rendeztek meg az Europolnál a CEPOL, az 

EMCDDA, az Eurojust, a FRA, a Frontex, a Sitcen, 

valamint az Európai Bizottság, a Tanács titkársága, 

valamint a belga és magyar elnökség képviselőinek 

jelenlétében. Az ügynökségek vezetői a Lisszaboni 

Szerződés hatálybalépését követően az ügynökségek 

közötti együttműködés javítására összpontosítottak, 

és olyan témákkal foglalkoztak, mint a demokratikus 

kontroll és a költségvetési ügyek.

Az ügynökségek közötti együttműködés 2010-ben 

új lendületet kapott a svéd elnökség megkeresése 

nyomán. Azt a kérést intézték a CEPOL-hoz, az 

Eurojusthoz, az Europolhoz és a Frontexhez, hogy 

közösen készítsenek értékelést a folyamatban lévő 

együttműködésükről, és tegyenek javaslatokat a 

továbbfejlesztett együttműködésre irányuló konk-

rét fellépésekre. Két jelentést terjesztettek a Belső 

Biztonsági Állandó Bizottság (COSI) elé, amelyeknek 

végrehajtása az elfogadásukat követően immár folya-

matban van. A végrehajtás várhatóan 2011 végén 

fejeződik be. A javaslatok a kétoldalú és a többoldalú 

együttműködést is érintik, és olyan közös érdekű kér-

déseket ölelnek fel, mint az operatív ügyekben folyta-

tott együttműködés, kormányzás és külkapcsolatok, 

kutatás és fejlesztés, képzés és tudatosítás.

A COSI létrehozása szintén előmozdította az EU 

bel- és igazságügyi ügynökségei közötti kapcsola-

tokat és operatív koordinációt. A COSI elkészített 

egy egyesített dokumentumot „A belső biztonság 

helyzete az EU-ban” címmel, amely három stratégiai 

dokumentumon alapult: a szervezett bűnözés általi 

fenyegetettség Europol által elvégzett értékelése 

(OCTA), a terrorizmus helyzetéről és tendenciáiról 

szóló uniós jelentés (TE-SAT), valamint a Frontex 

éves kockázatelemzése (ARA). Úgy vélik, hogy az 

érintett ügynökségek közötti szilárdabb koordiná-

ció szempontjából létfontosságú egy ilyen közös 

fenyegetettségértékelés.
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5. Az előremutató út

5.1. Stratégia és célok

Az Europol elérkezett fejlődésének egyik kulcsfon-

tosságú pontjához, és készen áll arra, hogy központi 

szereplő legyen az uniós bűnüldözés terén. A közel-

jövőt illetően az Europol stratégiája képezi majd a 

hivatkozási keretet a mindennapi feladataiban, hogy 

a legjobb támogatást biztosítsa az uniós bűnüldözési 

együttműködés számára.

Ambiciózus stratégiáját követve az Europol foglal-

kozni fog az előtte álló legfontosabb kihívásokkal, 

de kihasznál majd minden lehetőséget arra is, hogy 

további előrelépéseket tegyen, és kézzelfogható elő-

nyökkel szolgáljon. A stratégia vezeti az Europolt a fő 

céljai megvalósítása felé vezető, jól megtervezett úton, 

mégpedig azáltal, hogy operatív szolgáltatások egye-

dülálló körét nyújtja az EU számára három fő területen:

• Fő uniós támogató központként működjön a 

bűnüldözési műveletek számára

Többet kell tenni annak érdekében, hogy maxi-

malizálják az Europol birtokában lévő információk 

operatív értékét, és racionalizálják az elemzés és 

más operatív szolgáltatások teljesítését. Az Europol 

vezető szerepet vállal abban, hogy hatékonyabb 

együttműködést alakítson ki az ügynökségek és 

a bűnüldöző partnerek, köztük az Eurojust és az 

Interpol között.

• Az Európai Unió bűnügyi információs csomó-

pontjává váljon

Elengedhetetlen a tagállamok között a közös infor-

mációs hiányosságok és a legkiemeltebb bűnözői 

célpontok nyomozására vonatkozó prioritások 

azonosításában folytatott együttműködés, amit 

erősíteni kell. Az Europol egyedülálló képességei 
lehetőséget kínálnak arra, hogy egy központi „infor-
mációs erőművé” nője ki magát e kérdések kezelése 
érdekében, és egy olyan információs platformot 
építsen ki, amely képes elősegíteni azt, hogy haté-
konyabb operatív választ adjanak a fő biztonsági 
fenyegetésekre. Az Europol Biztonságos Informá-
ciócsere Hálózati Alkalmazása közelebb viszi majd 
az Europolt a bűnüldözés „frontvonalához”.

• A bűnüldözési szakismeretek uniós központ-
jává fejlődjön tovább
Az Europol elsőként alkalmazza az innováción és 
bevált gyakorlatokon alapuló új technikákat, vala-
mint minőségi képzést nyújt olyan szakmai terü-
leteken, mint az euróhamisítás, a terrorizmus és a 
kábítószer-laboratóriumok leszerelése.
Kezeli a tudásbeli és szakértelembeli hiányosságot 
azzal, hogy bevált gyakorlatokat dolgozunk ki és 
terjesztünk, valamint támogatáson, tanácsadáson 
és kutatáson keresztül segítséget nyújtunk a tagál-
lamoknak a képzés, a technikai támogatás, a bűn-
megelőzés, a technikai és kriminalisztikai módszerek 
és elemzés, valamint a nyomozati eljárások terén.

5.2. Előretekintés

Az Europol jobb pozícióra tett szert az EU színpadán, 

részben a Lisszaboni Szerződésnek, új jogállásának 

(az Europolról szóló tanácsi határozat) és az ügynök-

ség saját új stratégiájának és jobb képességeinek 

köszönhetően. Mindezek a fejlemények egyedül-

álló együttműködő partnerré tették az Europolt az 

uniós bűnüldöző hatóságok számára, és fontos köz-

reműködő szereplővé vált az uniós döntéshozatali 

folyamatban.

A demokratikus ellenőrzés egy másik nagy jelentő-

ségű téma az Europol számára. 2011-ben további 

előrelépésekre lehet számítani ezen a területen, 

amelyeket az Európai Bizottság 2010-es közleménye9 

alapján indítanak el. A közlemény egyik fő elképze-

lése egy állandó közös vagy parlamentközi fórum lét-

rehozása, amelyben helyet kapnának mind a nemzeti 

9 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Europol 

tevékenységének az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által közö-

sen végzett ellenőrzésére vonatkozó eljárásokról (COM(2010) 776 végleges).
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parlamentek, mind pedig az Európai Parlament rend-

őrségi ügyekért felelős bizottságai. A Bizottság arra 

is törekszik, hogy növelje az Europol átláthatóságát 

az Európai Parlamenttel (EP) és a nemzeti parlamen-

tekkel folytatott kommunikáció javításával, valamint 

annak biztosításával, hogy rendszeresen megkapják 

az Europol termékeit. Ezen új megközelítés egy másik 

eleme lehetne az Europol többéves stratégiájáról és 

éves munkaprogramjáról az Állampolgári Jogi, Bel- és 

Igazságügyi Bizottságban (LIBE) tartandó vita. A LIBE 

Bizottság 2010 júniusában tanulmányi látogatást tett 

az Europol székhelyén, ami már gyakorlati példaként 

szolgálhat az Europol demokratikus elszámoltatha-

tóságának és átláthatóságának erősítésére. Az ilyen 

jellegű tanulmányi látogatásokat elengedhetet-

len eszköznek tekintik az Europol lehetőségeinek 

szemléltetésére és népszerűsítésére, középpontba 

helyezve operatív eszközeit, hírszerzési elemzését és 

megbízható adatvédelmi rendszerét.

Vezető uniós bűnüldöző ügynökségként az Europol 

arra törekszik, hogy továbbra is előretekintve még 

több lehetőséget keressen a szervezett bűnözés és 

a terrorizmus elleni küzdelem racionalizálására. Már 

azonosították ezeket az új lehetőségeket, amelyek 

magukba foglalják a következőket:

• Uniós jogszabályt kell kidolgozni a kiberbűnözésről, 

hogy hatékonyabb nyomozásokat lehessen foly-

tatni, amelyeket olyan központosított uniós szak-

ismeretekkel és erőforrásokkal támogatnak, mint 

amilyenek az Europolnál is megtalálhatók.

• Fejleszteni kell a terroristák finanszírozásának 

elemzését egy olyan uniós programmal, amely 

hozzáadott értéket biztosít a bűnüldözés számára, 

ugyanakkor biztosítja az uniós adatvédelmi normák 

fenntartását is.

• Fel kell tárni a magánszektorral folytatandó jobb 

együttműködés lehetőségét, hogy nagyobb mér-

tékben ki lehessen használni az olyan kérdésekkel 

kapcsolatos szakismereteket, mint a kiberbűnözés, 

a pénzmosás és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos 

bűncselekmények.

• EU-szerte mobilizálni kell a bűnüldözést, hogy 

koherens módon küzdjük le a közös problémákat.

Ezen új politikai lehetőségektől függetlenül az 

Europol elsődleges célja továbbra is az, hogy támo-

gassa az EU bűnüldöző közösségét, elsősorban annak 

érdekében, hogy megállítsák és felgöngyölítsék a 

súlyos szervezett bűnözést és a terrorista csoporto-

kat. E prioritás nem változott és nem is fog változni, 

azonban a bűnüldöző közösség egészének folytatnia 

kell a politikák, eszközöket és taktikák megújítását, 

hogy lépést tartson a globális fejleményekkel, és a 

bűnözők előtt járjon.

Mivel a bűncselekményeket egyre kifinomultabb 

módszerekkel követik el, a szervezett bűnözés és a 

nemzetközi terrorizmus elleni helyi vagy akár nem-

zeti erőfeszítések kudarcra vannak ítélve. Így az EU 

tagállamaival és a partnerszervezetekkel együtt az 

Europol egyre kiemelkedőbb szerepet fog játszani az 

EU belső biztonságának oltalmazásában. Az Europol 

erősebbé válásával együtt jár a sikeres nyomozások 

nagyobb aránya, valamint az uniós polgároknak a 

súlyos nemzetközi bűnözés és terrorizmus fenyege-

tésével szembeni jobb védelme.
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