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Az operatív figyelés
a magánnyomozásban
Elôzô, kétrészes (a Detektor Plusz 2013. októberi és novemberi, 4., 5. számában megjelent) cikkemben a magánnyomozásnak a kriminalisztikai gondolkodásmód melletti
másik fontos elôfeltételével, az operatív gondolkodással, operativitással foglalkoztam.
Az „operatív” szót persze a rendôri, illetve titkosszolgálati bûnüldözés szakmai kifejezéseként használva, melynek jelentése: titkos mûveleti. Mint írtam, a titkos mûveletek közül a magánnyomozók két munkamódszert alkalmaznak leggyakrabban az adatgyûjtéseik
során: az operatív figyelést és a környezettanulmányozást, melyek közül ez utóbbival
kapcsolatban osztottam meg néhány gondolatot olvasóimmal. Az operatív figyeléssel
pedig most foglalkozunk részletesebben.

A

z operatív, vagy titkos (külsô) megfi
gyelés olyan titkosszolgálati tevékeny
ség, amit kifejezetten erre kiképzett operatív
tisztek, tiszthelyettesek végezhettek az egyko
ri állambiztonsági szerveknél, illetve végez
hetnek ma is a Nemzetbiztonsági Szakszol
gálatnál. A munkamódszert az Állambizton
sági Szolgálatok Történeti Levéltára Tudomá
nyos Fôosztály Dokumentációs Osztályának
munkatársa, Argejó Éva: Az állambiztonsági
tekintet legendája címû tanulmányának1 Titkos
szolgálatok hálójában fejezetében szakszerûen
írja körül:
„Operatív figyeléssel tényeket, eseménye
ket, személyi kapcsolatokat, cselekménye
ket tártak fel (az állambiztonság munkatár
sai), és a külsô megnyilvánulások, jelensé
gek közötti összefüggéseket igyekeztek
megállapítani. Az operatív figyelés jellege
szerint lehetett tanulmányozó figyelés,
amelynek során a célszemély életvitelét,
szokásait, személyes tulajdonságait derí
tették fel (ez részét képezte az állambizton
sági titkos környezettanulmányozó tevé
kenységnek). Koncentrált figyelés esetén
konkrét, jól körülhatárolt dologra fokuszál
tak rövidebb-hosszabb ideig, míg komplex
figyelést a tanulmányozó és a koncentrált
figyelés kombinációjaként alkalmaztak. A
figyelés típusai közül a mozgó figyelés le
hetett gyalogos, amelynek lánc alakú köve
téses változatában a célszemély mögött
haladtak, párhuzamos követés esetén a
járda túloldaláról követték, míg elölrôl köve
tés esetében a szembejövôk tartották szem
mel a megfigyeltet. Az állófigyelés lehetett
pontfigyelés, azaz a célszemély meghatá
rozott helyrôl való figyelése, területfogású
figyelés, amikor a megfigyelt személy lehet
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Megjelent a Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 2009.
novemberi, 37. számában.
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séges útvonalának elágazásainál figyelôk
helyezkedtek el, vagy területbiztosításos fi
gyelés, amikor a figyelôk elôre „elfoglalták
a helyüket”, ahová a célszemély érkezését
várták.”
■ A titkos megfigyelés, vagy operatív figyelés
tehát speciális szakértelmet és többéves gya
korlatot igénylô közvetlen, konspirált adatgyûj
tési módszer, személyek, események, helyszí
nek és tárgyak folyamatos vizuális figyelem
mel kísérését jelenti, az ügy szempontjából
releváns történések fotó-, illetve videó-doku
mentálásával. Az adatgyûjtési módszerek kö
zül – leszámítva a célszemély meghallgatá
sát, valamint az úgynevezett speciális környe
zettanulmányt, amelynek keretében a célsze
mély operatív meghallgatására is sor kerül –
ez az egyetlen közvetlen módszer, azaz a ma
gánnyomozó és a célszemély közé nem „éke
lôdik be” az informátor, illetve más informá
cióforrás. Ebbôl adódóan a módszer alkalma
zása során keletkezett adatokat tényként ke
zelhetjük, tehát a látottak további ellenôrzést
nem igényelnek, ebben áll e módszer kiemelt
jelentôsége. A titkos megfigyelésre különösen
érvényes – a szigorú konspiráció betartása
mellett – a dokumentálás alapelve. Az opera
tív figyelés dokumentálása kétféleképpen tör
ténik, a munka során fotó-, illetve videofelvé
telek készülnek a megbízó hírigényének meg
felelôen, a figyelési feladat befejezését köve
tôen pedig a célszemély mozgásáról, tevékeny
ségérôl, találkozóiról, illetôleg kapcsolatairól
részletes jelentést kell írni, az idôpontok és
helyszínek megjelölésével. A fotó- illetve vi
deofelvételek készítésével összefüggésben
azonban szem elôtt kell tartani a Polgári Tör
vénykönyvnek a személyiségi jogok védelmé
re vonatkozó szabályait, valamint hogy figyel
ni csak közterületen, vagy annak minôsülô
zárt helyen szabad. A célszemély mozgásá
nak titkos megfigyelése több magánnyomozó

összehangolt csapatmunkáját igénylô taktikai
mûvelet, operáció, amely megfelelô technikai
(gépjármûvek, közvetlen rádióösszeköttetés,
dokumentáló eszközök) és képzett személyi
hátteret követel. Kizárólag a helyszínek, illetve
tárgyak folyamatos megfigyelését végezheti
dekonspiráció-mentesen egyetlen magánnyo
mozó, ezt nevezik álló- vagy pontfigyelésnek.
Persze a pontfigyelônek is van váltótársa, hi
szen hosszabb idô elteltével lankad a figye
lem, és neki is vannak biológiai szükségletei.
Koncentrált figyelés esetén, a kialakult szak
mai gyakorlat szerint a célszemély folyamatos
figyelemmel kísérését minimum hat fô – ebbôl
három gyalogos és három gépkocsivezetô
(„pilóta”) – végezheti eredményesen, három
nem feltûnô színû, illetve típusú, de nagy
teljesítményû gépjármûvel. A legtöbb – holly
woodi akciófilmeken szocializálódott – laikus
megbízó persze nem tudhatja, hogy miért van
szükség a megfigyeléshez ennyi emberre. De
a cikkemet végigolvasva remélhetôleg min
denki számára egyértelmû lesz.
■ Módszertani szempontból az operatív figye
lés megszervezésének és végrehajtásának –
akárcsak a környezettanulmányozásnak – há
rom, egymástól jól elkülöníthetô munkafázisa
van, ezek:
III. A célszemély megismerése és figyelésének megszervezése
III. A titkos megfigyelés végrehajtása
III. Jelentésírás

A

z I. munkafázis, a célszemély megismerése és figyelésének megszervezése során az elsô feladat, hogy alaposan ki
kérdezzük a megbízót: mit tud a célszemély
rôl, kapcsolatairól, munkahelyérôl (beosztá
sáról, munkaidejérôl), lehetséges felbukka
nási helyeirôl (lakásáról, kedvenc szórakozó
helyeirôl) és természetesen mit szeretne meg
tudni róla, azaz, hogy alapvetôen mi a meg
figyelésének célja. Az operatív figyelést
ugyanis nem lehet parttalanul végezni, hátha
történik valami, vagy a célszemély esetleg
összetalálkozik valamely fontos kapcsolatá
val alapon. Mert ez a munkamódszer túlsá
gosan költséges mulatság ehhez, hiszen mi
nimum hat fô órabérét és három gépkocsi
üzemanyag-szükségletét kell megfizetnie a
megbízónak. A figyelôknek pontosan tudniuk
kell, hogy hogyan néz ki a célszemély, ezért
a megbízónak személyleírást szükséges adni
róla, egyedi jellegzetességeivel (például szem
üveges, sántít, vagy tetovált), a legoptimáli
sabb, ha fényképfelvételekkel is rendelkezik.
A figyelôknek tudnia kell továbbá, hogy a
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megfigyelendô személy mivel közlekedik, tö
megközlekedés igénybevételével vagy autó
val, ha személygépkocsival, annak mi a rend
száma, színe, típusa (teljesítménye). Milyen
az illetô vezetési stílusa (sportos vagy ma
zsola). Ezek birtokában az operatív figyelés
elôkészítését, megszervezését végzô magán
detektív átböngészi a rendelkezésére álló nyil
vános adatbázisokat, mindenekelôtt a cégin
formációs adatbázist a célszemély és üzlet
társai lakcím- és munkahelyi adatainak be
szerzése miatt. Aztán a célszemélyre, család
tagjaira és kapcsolataira is rá kell keresni az
interneten, különösen a közösségi oldalakon
(Facebook, LinkedIn stb.), mert – túl azon,
hogy sok esetben nagyon használható ada
tokat szerezhetünk be onnan (például iskolai
végzettség, korábbi és jelenlegi munkahe
lyek, hobbi stb.) – hozzájuthatunk e szemé
lyek fényképfelvételeihez. Ezek hiányában el
engedhetetlen, hogy valaki megmutassa,
vagy a figyelés kezdetén – szakzsargonnal
élve – konspiráltan „átadja” a célszemélyt a
figyelôknek. A célszemély önálló „felvétele” fi
gyelésre mindig kockázatot rejt magában, a
személyleírásának, lakásának, munkahelyé
nek, vagy kocsijának pontos ismerete nélkül
pedig lehetetlen.
■ A figyelôknek pontosan tudniuk kell az il
letô megfigyelésének célját is. Mert ha példá
ul egy nyilvános szórakozóhelyen történô ta
lálkozójára kell elkísérni a megfigyelendô sze
mélyt, vagyis úgynevezett „belsôzésre” kell
felkészülni, a nô-férfi figyelôpár vagy párok
megszervezése elkerülhetetlen. Egy étterem
ben, eszpresszóban vagy kávézóban ugyanis

egyáltalán nem feltûnô, ha egy „szerelmes
pár” foglal helyet közvetlenül (hallótávolság
ban) a célszemély asztala mellett. Sôt az
sem fog feltûnni senkinek, ha a párocska
fényképfelvételeket készít egymásról (termé
szetesen a háttérben lévô célszemélyre és
kapcsolatára fókuszálva). Ha pedig a célsze
mély kapcsolatát kell beazonosítani, a figye
lésnek a kapcsolatot is haza kell kísérnie, a
lakcímének megállapítása végett. Vagy ha a
(korrupciós- vagy kizsarolt) pénz útjára kí
váncsi a megbízó, abban az esetben a pénzt
tartalmazó borítékot vagy táskát (esetleg no
kiásdobozt) figyeljük, függetlenül attól, hogy
az hányszor cserélt gazdát, természetesen
valamennyi érintett személy fotódokumentá
lásával. Ez a tárgyfigyelés. A figyelés meg
szervezésekor ezekre mind figyelmet fordít a
magánnyomozó, hogy meg tudja határozni
(tervezni):
 a figyelôk számát, életkori és nembeli ösz
szetételét,
 a figyeléshez használni kívánt gépjármûvek
számát, típusát és teljesítményét (Budapes
ten például majdnem minden esetben mo
torkerékpárt is alkalmazunk, fôleg a dugók
miatt, vidéken meg biciklit), valamint
 az egyéb technikai eszközöket (rádióössze
köttetést biztosító és képrögzítô eszközök,
távcsô, esetleg éjjellátó készülék),
 és nem árt, ha az idôjárási elôrejelzést is
meghallgatja.

1. ábra: Vonalas alakzat

2. ábra: Párhuzamos alakzat

A

II. munkafázis, a titkos megfigyelés
végrehajtása – bár vannak eljárási sza
bályok, figyelési alakzatok, fogások és trük

Háztömb
Figyelô (1)

?

Célszemély

„Vendég” (indifferens
autó)
Figyelô (2)
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kök – igen nagyfokú kreativitást igényel a fi
gyelôktôl, a gépkocsivezetôktôl ezen túl az
átlagosnál jóval magasabb szintû vezetési
rutint és ügyességet is. (A titkosszolgálatnál
valamennyi figyelôt kiképzik erre a speciális
vezetési stílusra.) Ez azért van, mert soha
sem lehet tudni, mi fog történni, gyakorlatilag
állandóan improvizálni kell. Mi ezt úgy mond
juk: mindig az operatív helyzethez kell alkal
mazkodnunk, ami a figyelésnél folyamatosan
változik. Miután a figyelés összehangolt csa
patmunka, valakinek folyamatosan koordi
nálnia kell azt, döntenie szükséges a felme
rülô alternatív megoldások között, sôt utasí
tania a kollégákat, hogy ki hova helyezked
jen, merre hajtson, mit tegyen (vagy ne te
gyen). Ô a brigádvezetô, a csapatból a legré
gebbi, s ezért a legtapasztaltabb képzett fi
gyelô, igazi profi öreg róka, aki nélkül a csa
pat szétesne, rossz irányba menne, vagy –
ami a legrosszabb – „megbukna” (dekonspi
rálódna) a figyelés.
■ Az operatív figyelésnek alapvetôen három
fajtáját különbözteti meg a szakirodalom: a
titkos, a demonstratív és az agresszív módszert. Alapesetben a figyelés titkos, tehát an
nak tényérôl nemcsak a célszemély, de kör
nyezete sem tudhat. Amennyiben a figyelés
ben résztvevô valamelyik nyomozó önhibájá
ból vagy objektív okok miatt dekonspiráló
dott, szakzsargonnal „kiszúrták” vagy „dekó
zott”, egy darabig még demonstrálnia szük
séges a megfigyelést, majd látványosan „le
vonul”, hogy ezzel – a célszemély éberségét
elaltatva – biztosítsa társai konspirációját. Az
agresszív figyelési módszer a magánnyomo
zásnál nem alkalmazható, leggyakrabban a
titkosszolgálatok végzik valamilyen nem kí
vánatos esemény megakadályozása érdeké
ben. Ilyenkor a figyelôk teljesen „rátapadnak”
a célszemélyre, hogy elejét vegyék ezzel pél
dául egy kémgyanús diplomata fontos talál
kozója létrejöttének, vagy egy terroristagya
nús személy akciójának. A titkos megfigyelés
egyik alfaja az úgynevezett ellenfigyelés.
Ilyenkor tulajdonképpen a megfigyelôket fi
gyelik meg, vagyis amikor a megbízó arra kí
váncsi, hogy megfigyelés alatt áll-e, akkor al
kalmazott módszer ez. A figyelôk titokban
azért követik a megbízót, hogy „kiszúrják” az
ôt megfigyelô személyeket, s lehetôleg a kilé
tét is megállapítsák ezeknek az embereknek.
■ A titkos megfigyelés vonalas, párhuzamos,
villa, vagy körkörös alakzatban, illetve területbiztosítással történik. A könnyebb megér
tés kedvéért tekintsük meg a következô ábrá
kat. (1–4. ábra)
➲

Figyelô (3)
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Területbiztosítók

Kutatók

A célszemély elvesztése

3. ábra: A villa és a körkörös alakzatok

4. ábra: Területbiztosítás

Az operatív figyelés
a magánnyomozásban

➲ Az ábrákon szemléltetett különbözô alak
zatokat az operatív figyelést végzôk az út- és
látási viszonyoknak, a forgalom rendjének, il
letve a városrész vagy település szerkezeté
nek megfelelôen váltogatják. A vonalas és a
párhuzamos alakzatban történô figyelés fôút
vonalakon, a villa és a körkörös alakzat al
kalmazása inkább belvárosi övezetben az
egyirányú utcák miatt gyakoribb. Gyalogosan,
járdán történô követésnél a párhuzamos és a
villa, parkokban, tereken pedig a körkörös
alakzat az ajánlott. A célszemély „elvesztése”
esetén elôször kisebb, majd nagyobb körben
területbiztosítást szükséges végrehajtani,
ahol a területbiztosítók a különbözô távozási
lehetôségeket, irányokat „fogják le” a figyelt
személy várható felbukkanását várva, addig
a kutatók az elvesztés helyszínétôl kiindulva,
koncentrikus körökben keresik a célsze
mélyt.
■ Konspirált figyelésnél különös gondot kell
fordítani arra, hogy a megfigyelt személy vé
gez-e önellenôrzést. Az már a viselkedésén
észrevehetô, hogy mennyire figyelmes a kör
nyezetére, tekintetével éberen kutatja-e a
megfigyelésére utaló jelzéseket. Ilyet tapasz
talva a figyelôk egymás között azt mondják:
fokozzuk a konspirációt, mert a célszemélyt
korábban már „meghajtották”. Az önellenôr
zésnek, vagyis a figyelés „kiszúrásának” és
„lerázásának” számos módja van, ezek közül
– terjedelmi okokból – csupán néhányat em
lítek meg. Erre utal minden váratlan irányvál
tás, ha például a célszemély a gyalogjárdán
hirtelen megtorpan (mintha otthon hagyott
volna valamit), 180 fokos fordulatot vesz, és
az ellenkezô irányban folytatja tovább az út
ját. Ilyenkor szembe kerülhet a megfigyelôi
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vel, ha nem is szúrja ki ôket, mindenképpen
ritmusváltásra, átrendezôdésre kényszeríti a
figyelôcsapatot. Vagy gépkocsival irányjelzés
nélkül hirtelen elkanyarodik, esetleg egyirá
nyú utcába szembôl behajt, vagy lakatlan, ki
etlen helyre megy, s jó darabig ott bolyong.
Egyértelmûen önellenôrzésre utal az útke
resztezôdésen pirosban való áthajtás, illetve
bármilyen indokolatlan, szabálytalan, esetleg
veszélyes manôver.

A

tisztázzák. Ezt követôen a brigádvezetô állítja
össze a figyelési jelentést, ami tartalmi és for
mai szempontból az alábbiak szerint néz ki
(lenti keretes anyag).
■ A lenti figyelési jelentés egy megtörtént
eseményt dokumentál, természetesen a ben
ne szereplô neveket, helyszíneket és idôpon
tokat – adatvédelmi okokból – megváltoztat
tam.
Sasvári Rudolf
magánnyomozó,
Perfect Loyd Kft.

III. munkafázis a jelentésírás. A titkos
megfigyelés
végrehajtásának de
Tárgy:
konspirációs veszély
operatív figyelésrôl
miatti megszakításá
ra, valamint a figye
lés befejezésére ki
JELENTÉS
zárólag a brigádve
zetô adhat engedélyt,
egbízás alapján 2013. június 25-én 09 óra 00 perc és 13 óra 00
ilyenkor azt mondja:
perc közötti idôszakban titkos megfigyelést hajtottunk végre annak
„lebontunk”. Majd
megállapítására, hogy a megzsarolt megbízótól a követelt pénzösszeget
minden figyelésben
átvevô ismeretlen személy hova, illetve kinek viszi el a készpénzt, vagyis
valójában ki áll a bûncselekmény hátterében. Az ismeretlen zsaroló hatá
részt vett személytôl
rozta meg a pénzátadás helyszínét, a Budapest XIII. kerület, Országbíró és
begyûjti a munka so
Üteg utca sarkánál lévô Zöld Angyal Étterem és Bowling Klubot, valamint
rán készített feljegy
a pénzátadás idôpontját is: 2013. június 25-én 10 órakor. Az operatív fi
zéseit, jegyzeteit, a
gyelés során az alábbiakat állapítottuk meg.
készített fénykép-, vi
Idôpontok és események:
deo-, esetleg hang
■ 09.00-kor – A hétfôs figyelôcsapat (kissé borongós nyári napon, de ki
felvételeket, s ösz
váló látási viszonyok mellett) elfoglalta helyét a Zöld Angyal Étterem
szegzik a munka so
Országbíró utcai fôbejárata és az Üteg utcai hátsó kijárata környékén, va
rán tapasztaltakat.
lamint az étteremben is, ahol a megbízó a fôbejárattal szembeni asztalnál
Erre azért van szük
egyedül várta a zsarolót, vagy a zsaroló által a pénzért küldött személyt.
ség, mert minden fi
■ 11.00-ig – Türelmesen várakoztunk, majd mobiltelefonon arra kértük a
megbízót, küldjön egy SMS-t a zsarolók által korábban megadott mobil
gyelô más és más
számra, hogy neki 12 órakor más elfoglaltsága lesz, s utána már nem
nézetben látta az ese
tudja átadni a pénzt.
ményeket, így össze
■ 11.32-kor – A Béke tér felôl gyalogosan megérkezett a Zöld Angyal
sítik a különbözô né
Étterem épületéhez egy 25 év körüli, kb. 170 cm magas, erôsen kisportolt
zô-, illetve szempon
testalkatú, kopasz férfi, akinek mind a két fülében egy-egy karikafülbevaló
tokat, az esetleges
volt. (A továbbiakban Borisz, mert a korábbi pénzátadások alkalmával
félreértéseket pedig
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ezen a néven mutatkozott be a megbízónak.) Borisz fehér színû sportcipôt,
háromnegyedes, kék farmernadrágot és világos színû, mintás pólót viselt, a
vádliján nonfiguratív tetoválás volt látható. Nevezett bement a Zöld Angyal
épületébe, és
■ 11.35-kor – egyenesen a megbízó asztalához sietett, s leült mellé egy szék
re. Beszélgetni kezdtek, és a beszédfoszlányokból kivehetô volt, hogy Borisz
azt hajtogatja: „nem énrajtam múlik, mikor lesz vége…” Majd egy borítékban
átvette a pénzt a megbízótól. (Melyet dokumentáltuk.)
■ 11.38-kor – Borisz azt mondta a megbízónak, várjon, amíg visszajön,
majd bement a férfimosdóba. (Követtük.) Ott bezárkózott az egyik fülkébe és
hallhatóan megszámolta a pénzt, majd összegyûrt valamit (valószínûleg a
borítékot), amit a WC-kagylóba dobott és lehúzta rá a vizet. Ezután vissza
ment a megbízóhoz, röviden beszélgettek, és Borisz
■ 11.43-kor – kijött az étterem épületébôl. Az Országbíró utcán a megérkezé
séhez képest éppen az ellenkezô irányba indult el, szintén gyalogosan. Aztán
az Országbíró utca végén, és a Pap Károly utca sarkánál lévô MOL benzinkút
nál beült az ott várakozó BOSS-001 egyedi forgalmi rendszámú, ezüstmetál
színû, Volvo XC60 típusú luxusterepjáróba. (Ez a gépkocsi egy Viktor kereszt
nevû VII. kerületi ismert maffiózó kocsija, amit a megbízó azért ismer, mert
korábban Viktor az egyik ügyfele volt.) Az autóban ülve egy Boriszhoz hason
ló korú nô és egy férfi várta. A nô a vállig érô sötét haját hátul copfban össze
fogva viselte. Aztán a hölgy vezetésével elindultak és a következô útvonalon:
a Petneházy utca, a Béke utca, a Szegedi út, a Jász utca és a Hungária körút
érintésével Erzsébetvárosba hajtottak.
■ Kb. 12.00 körül – Ott, a Budapest VII. kerület, Kertész utca és Wesselényi
utca sarkánál Borisz kiszállt az autóból, és bement a Kertész utca 4. szám
alatti régi bérház lépcsôházába. (Nem követtük, mert a megbízó ismerete
szerint ebben a házban lakik Viktor.) Az ezüstszínû Volvóban a nô és a férfi
helyet cseréltek, és a férfi vezetésével a Budapest VIII. kerületi Teleki László tér
környékére hajtottak. Aztán a környezô utcákban lassú tempóban autóztak, és
szinte minden utcát: a Lujza, a Magdolna, a Karácsony Sándor, a Dankó, a
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Nagy Fuvaros és a Baross utcákat is érintették, vagyis gyakorlatilag bejár
ták az egész VIII. kerületi „Harlemet”. Ezekben az utcákban, több esetben
is megálltak és beszélgettek az ott tartózkodó zömében kreolbôrû szemé
lyekkel (stricikkel és prostituáltjaikkal). Néhány esetben készpénzt – 2030 ezer forintot – is átadtak a terepjáróhoz odalépô nôknek és férfiaknak.
(De ezt konspirációs okokból nem dokumentáltuk.)
■ 13.00-kor – A körülmények értékelését követôen az ezüstmetál színû
Volvo XC60-as terepjáró ellenôrzését – konspirációs és már biztonsági
okok miatt is – megszakítottuk.

Megjegyzések:
1) Amikor Borisz a Pap Károly utca és az Országbíró utca sarkánál lévô
MOL benzinkútnál beült a rá várakozó BOSS-001 forgalmi rendszámú,
ezüstmetál színû Volvo XC60-as terepjáróba, a Pap Károly utcán a benzin
kúttal szemben egy meglehetôsen rosszarcú, gyanús fiatalember ácsor
gott, látszólag céltalanul, és a kezében mobiltelefont tartott. Nem kizárt,
hogy – ellenfigyelést alkalmazva – azt fürkészte, követi-e Boriszt valaki, és
„rámozdul-e” valamilyen gépjármû a benzinkútról kihajtó terepjáróra.
2) Amikor az ezüstmetál színû Volvo a XIII. kerületi Béke utcán a belsô
sávban a Róbert Károly körút felé az autósorban araszolt, egyszer csak
hirtelen, szabálytalanul – a villamossíneken és az azt védô betonbucká
kon áthajtva – megfordult, és az ellenkezô irányban teljes gázzal a Béke
tér–Szegedi út felé elhajtott, majd a Jász utcán át ment ki a Hungária kör
útra. Ez pedig kétségkívül önellenôrzésre utal.
A figyelés során készített fénykép- és videofelvételeinket jelentésünkhöz
mellékeljük.
Kelt Budapesten, 2013. június 26. napján
Tisztelettel:

aláírás
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