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Nemcsak dohány, boxer és vipera is volt a poggyászokban
Csomagok átvilágítására, így a csempészet visszaszorítására alkalmasak azok a
berendezések, amelyek finanszírozását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
nemzetközi pályázaton nyerte el. A beszerzett csomagröntgenekkel dohány- és
alkoholtermékek mellett veszélyes eszközöket is találtak már.
A NAV 2019-ben sikerrel pályázott egy nemzetközi programba. Ez egy globális
kezdeményezés, amely a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni küzdelmet segíti
hatékony és innovatív megoldások bevezetésével. Pályázatában a NAV – egyebek mellett
– három helyszínre tervezte csomagátvilágító röntgenberendezések felállítását.
Az elnyert támogatásnak köszönhetően a NAV Záhony, Beregsurány és Röszke közúti
határátkelőhelyeire telepíthetett ilyen készülékeket. A berendezések előnye, hogy az utasok
csomagjainak ellenőrzése gyorsan és elkülönítetten történhet. Az átvilágítással a
pénzügyőrök az egész csomag tételes ellenőrzése helyett célzott vizsgálatot folytathatnak.
A csomagröntgenek használata nemcsak a vámellenőrzés és a forgalom áthaladásának
gyorsítását segíti, hanem a vizsgálat során higiénikusabb és biztonságosabb környezetet
teremt mind az utasok, mind a pénzügyőrök számára.
A készülékek szolgálatba állítása óta eltelt bő egy hónapban több mint harmincezer
alkalommal ellenőrizték a belépők poggyászát. A vizsgálatoknak köszönhetően többször
került elő be nem jelentett alkohol- és dohánytermék. A készülékek azonban nem csak
ezeket a termékeket képesek kiszűrni: júliusban például Röszkén egy csomag
átvilágításakor két kés, négy vipera és hat boxer is láthatóvá vált. Az ügyben
közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés miatt indult
eljárás.
A csempészet elleni harc terén, a határon átnyúló illegális tevékenységek megelőzésében, a
jogsértések visszaszorításában jelentős szerepük van a csomagröntgenek alkalmazásának,
melyek egyúttal hatékonyabb, gyorsabb és biztonságosabb vizsgálatra adnak lehetőséget.
A
közleményhez
tartozó
fotók
médiaszerverünkről
letölthetők:
https://media.nav.gov.hu/media. Amely médium először használja a NAV médiaszerverét, a
sajto@nav.gov.hu címre írt levélben kérhet jelszót. A fotók a NAV Facebook oldalán is
megtalálhatók: https://www.facebook.com/NAVprofil/
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