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Az élelmiszerekkel  
vAló visszAélés 
a legnagyobb üzlet  
a kábítószer után
az állam kilencmilliárd forin-
tot nyert a nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal 
(Nébih) ellenőrzéseivel az 
elmúlt három évben, de nem 
csak emiatt fontos az élelmi-
szer-ellenőrök munkája. Az 
életünket is megmenthetik. 
Helik Ferenccel, a nébih ki-
emelt ügyek Igazgatóságá-
nak vezetőjével beszélget-
tünk. 

• Hogyan lehet az embereket 
megvédeni attól, hogy va-
lami bajuk legyen az élel-
miszerektől?

létezik egy hármas alapelv. Az 
első elv az, hogy az elsődleges 
felelősség minden esetben 
a vállalkozóé, az élelmiszert 
előállítóé. A második, hogy a 
hatóságnak mindig szigorú és 
módszeres ellenőrzéseket kell 
végeznie, de amit sohasem 
szabad elfelejteni, az a harma-
dik és legfontosabb alapelv, 
hogy a vásárlónak is tudatos-
nak kell lennie. Fontos, hogy 
felkészült legyen, tudnia kell, 
hogy milyen termékeket vesz. 
Magyarországon körülbelül 
húszezer tonna élelmiszer fogy 
el naponta, ami lehetőséget 
is jelent azoknak, akik vissza 
akarnak élni vele. Számítások 
szerint az Európai Unióban (EU) 
2005 óta az élelmiszerekkel 
való visszaélés a legnagyobb 
üzlet a kábítószer után, amit 
több ország is felismert. Az 
EU-ban Magyarországon jött 
létre harmadikként egy olyan 

speciális részleg, amely ezek-
nek az illegális tevékenysé-
geknek a felderítésével fog-
lalkozik. Hazánkban 2012-ben 
alakult meg a Kiemelt Ügyek 
Igazgatósága, amelynek az 
egyedüli kizárólagos feladata, 
hogy az élelmiszerláncban lévő 
illegális tevékenységeket fel-
derítse. Fontos hangsúlyozni, 

hogy a teljes láncot figyeljük, 
tehát nemcsak az élelmiszer-
rel kapcsolatos visszaéléseket, 
hanem például a növényvédő 
szerrel, termésfokozóval vagy 
akár a műtrágyával kapcsolatos 
visszaéléseket is vizsgáljuk. 

• A megelőzésnek milyen 
szerepe van mindebben?

HelIk 
Ferenc, 

a nébih 
kiemelt 

ügyek 
Igazgató-

ságának 
vezetője
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IttHon éS KÜlFöldön  
IS HElytálltAK  
A mAgyAr kAtoNák 2015-beN
békebeli feladatok, missziók, erősödő civil kapcsolatok

erős, eseményekben bővelkedő 
esztendőt zárt a magyar Hon-
védség 2015 végén. Februártól 
katonáink több jelentős hadgya-
korlaton vettek részt, júliusban 
érvénybe lépett az új katonai 
életpályamodell első fázisa, ősz-
től pedig a bevándorlási hullám-
mal kapcsolatos határvédelmi fel-
adatok csúcsosodtak ki. Az évek 
óta egyre erősebb nemzetközi és 
missziós szerepvállalás során ka-
tonáink rendre bebizonyították a 
honvédség sokrétű képességeit 
és felkészültségét, ami újabb el-
ismeréseket eredményezett. Ösz-
szeállításunkban a legfontosabb 
hazai események és eredmények 
mellett a magyar honvédek nem-
zetközi missziókban vállalt fel-
adatait is csokorba gyűjtöttük.

JANUÁR
tavaly január közepén hetven 
vezető beosztású magyar katona 
érkezett a németországban talál-

ható hohenfelsi gyakorlótérre. A 
hónap végéig tartó nagyszabású 
nemzetközi gyakorlatra összesen 
1600 tisztet delegálhattak a nAto 
tagországai. Hazánkat az összhad-
erőnemi Parancsnokság szárazföldi 
haderejének legnagyobb alakulata, 
az 5. Bocskai István lövészdandár 
hódmezővásárhelyi tisztjei képvisel-
ték, akik az ott szerzett tapasztala-

tokat később, az őszi nAto-ellenőr-
zésen is kamatoztathatták.

Az európai szárazföldi erők 
németországi kiképző központjá-
ban a magyar zászlóaljtörzs teljes 
létszámban gyakorolhatott kanadai, 
amerikai, brit és holland törzstisz-
tekkel együttműködve.

FEBRUÁR
Február 22. és március 3. között 
magyar és amerikai katonák légide-
szant-művelettel és éleslövészet-
tel egybekötött, harcászati szintű 
mozzanatokból álló közös hadgya-
korlaton vettek részt. Az összesen 
több mint 750 katonát mozgósító 
Warlord Rock 2015 célja az volt, 
hogy a harcoló, harctámogató és 
harci kiszolgáló erők szövetséges 
együttműködésben készüljenek fel 
a légideszant-műveletek tervezési, 
szervezési és vezetési feladataira.

mÁrciUs
Az év második nAto-szintű gyakor-
lata a válságkezelésre fókuszált – a 

MiNisztERi kitüNtEtésEk  
hősies magatartÁsért és bÁtorsÁgért
a honvédelmi miniszter által adományozható legmagasabb 
kitüntetéssel, a Hazáért Érdemjellel tüntették ki kádár Sán-
dor őrnagyot, aki miután műszaki hibát tapasztalt, Jas–39 
gripen vadászgépének elhagyása helyett a jóval kockázato-
sabb „hasra szállás” mellett döntött, és csak azt követően 
katapultált. Példás helytállásával megmentette a magyar 
légierő 30-as oldalszámú vadászgépét. Szintén a Hazáért Ér-
demjellel tüntették ki Litauszki Zoltán alezredest és Horváth 
László őrnagyot, akik sikeres kényszerleszállást hajtottak 
végre a honvédség egyik Jak–52-es oktatógépével, miután 
az kigyulladt a levegőben.
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nAgyoBB MozgáStéRRE  
vAn SzÜKSég  
a magánbIztonságI ágazatban

amit különösen jól szemléltet 
a magánnyomozás helyzeté-
nek felülvizsgálatára irányuló 
törekvés. Harmadikként egy 
sajnálatosan negatív jelensé-
get kell szóba hoznom, neve-
zetesen a Személy-, vagyon-
védelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara korábbi ere-
jének és tekintélyének jól 
érzékelhető gyengülését. Az 
elmúlt évben világossá vált, 

hogy megfelelő támogatás 
hiányában a kamara csak 
korlátozottan képes eleget 
tenni vállalt hivatásának. 
negyedikként említeném, 
hogy megszilárdulni látszik a 
szakmaszerkezet oktatási-kép-
zési oldala. Stabilizálódott a 
magánbiztonsági felsőoktatás, 
kész az új oKJ-s képzés, és 
eredményesek az ismeretfel-
újító képzések is. Ugyanakkor 

Határozottan érezhető a 
szándék a hivatásos rendvé-
delem és a magánbiztonsági 
ágazat együttműködésé-
nek erősítésére, de még jó 
néhány feladat vár megol-
dásra. ezek közé tartozik a 
magánbiztonsági törvény 
módosítása, valamint a szak-
mai kamara tekintélyének 
megerősítése, korábbi el-
ismertségének és súlyának 
visszaállítása. Janza Frigyes, 
a magyar rendészettudo-
mányi társaság főtitkára a 
pozitív folyamatokat látva 
alapvetően optimista, de úgy 
véli, hogy gyors változásokra 
nem lehet számítani.

• a magánbiztonsági ágaza-
tot leginkább befolyásoló 
mely elmúlt évi eseménye-
ket vagy intézkedéseket 
tartja a legfontosabbnak?

összesen hat jelentős ered-
ményt emelnék ki. Elsőként 
említem a rezsióradíj köve-
tésének általánosabbá váló 
folyamatát. tudom, összetett 
kérdésről beszélünk, számos 
nemkívánatos jelenség is 
hátráltató tényező, azonban 
jelentőségénél fogva mégis 
– a szakma elismertsége 
és részben szabályosabb 
működtetése szempontjából 
– ezt tartom a legjelentősebb 
hatású folyamatnak. Máso-
dikként említeném a magán-
biztonsági törvény módosí-
tásával kapcsolatos, szinte 
mozgalomszerű összefogást, 

JANZA 
FrIgyes, 
a magyar 

rendészet-
tudományi 

társaság 
főtitkára

• 
61

 •



Biztonságpiac Évkönyv | 2016

nemzetI egysÉges  
kártyarendszer:  
KIBocSátóK, ElFogAdóK  
– KontRA AdAtvédElEM 
A jövőben minden személy-
azonosításra alkalmas ada-
tunk egyetlen plasztikkár-
tyára integrálható, amellyel 
számos szolgáltatás is elérhe-
tő lesz. A többfunkciós chip-
kártya bevezetése és haszná-
lata – például a biometrikus 
azonosítás – azonban számos 
adatvédelmi kérdést is fel-
vet. ezek megválaszolására 
kértük Péterfalvi Attilát, a 
nemzeti adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatóság 
(NAIH) elnökét.

• milyen törvényi előírások 
és technológiai megoldá-
sok garantálják a kártyá-
kon tárolt személyes ada-
tok védelmét?

érdemes részletesen is 
szemügyre venni a teljes 
kártyarendszerre vonatkozó 
törvényeket és előírásokat. 
A nemzeti Egységes Kártya-
rendszer (nEK) működésé-
nek műszaki, technológiai, 
biztonsági előírásait az egy-
séges elektronikuskártya-ki-
bocsátási keretrendszerről 
szóló törvény végrehajtásá-
ról intézkedő BM-rendelet 
tartalmazza: a működtető 
állami szerv – a Közigazgatási 
és Elektronikus Közszolgál-
tatások Központi Hivatala – 
határozza meg a működési 
rend részleteit. A működtető, 
a megszemélyesítő, a kártya-
kibocsátó és a kártyaelfogadó 
elektronikus kapcsolaton 
keresztül, a működési rend-

ben meghatározott titkosítási 
protokollok alkalmazásával 
cserélhetnek adatokat. Az 
adatok cseréjében a működési 
rendben meghatározottak 
szerinti egyedi azonosítóval 
ellátott, a működtető által 
azonosított és nyilvántar-
tásba vett hardver- és szoft-
vereszközök vehetnek részt.

• Az adatok leolvasására jo-
gosított kártyaelfogadók-
ra milyen adatvédelmi és 
titoktartási kötelezettsé-
gek vonatkoznak?

A nEK-kártyákon tárolt adatok 
jogszerű kezelésének termé-
szetesen csupán az első felté-
tele, hogy a kártyaelfogadók 
csak azokhoz a kártyaadatok-

PÉterFALvI 
attIla,  

a nemzeti 
adatvédelmi 
és Informáci-

ószabadság 
Hatóság 

elnöke
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töBB Száz MIllIóS 
nAgySágREndBEn íRt KI 
PályázAtoKAt tAvAly  
A bűNmegeLőZÉSI tANácS

Sikeres volt a Nemzeti bűn-
megelőzési Stratégia el-
múlt éve – mondta Hatala 
József, a Nemzeti bűnmeg-
előzési tanács (Nbt) elnöke.  
A szervezet a budapesti 
rendőr-főkapitánysággal 
közösen nyitotta meg az 
első bűnmegelőzési centru-
mot, de emellett folytatta a 
korábban elkezdett progra-
mokat és mintegy 230 millió 
forint értékben ír ki pályá-
zatokat is.

• tavaly azzal zártuk a be-
szélgetésünket, hogy ki-
jöttek a pénzből, amit a 
feladatokra kaptak. ez 
2015-ben is sikerült?

A nemzeti Bűnmegelőzési 
tanács (nBt) és a nemzeti 
Bűnmegelőzési Stratégia 
végrehajtásáért felelős tit-
kárság nagyon szép munkát 
végzett. Az új keretek között 
működő bűnmegelőzésnek 
2015-ben állt először teljes 
egészében rendelkezésére 
az az összeg, amely a bűn-
megelőzésre fordítható. A 
korábban indított programok 
közül sokat vittünk tovább, és 
a megelőzésre fordítható for-
rások miatt magasabb szintre 
is tudtuk emelni. de az elmúlt 
év igazán nagy sikere az volt, 
hogy mikro-, illetve makropá-
lyázatokat tudtunk kiírni tíz 
témakörben 230 millió forint 

értékben a bűnmegelőzés elő-
segítése érdekében. Az egyik 
fő terület a felnövekvő ifjúság 
áldozattá és elkövetővé válá-
sának megelőzése, a másik 
fő terület a külterületek és 
a közterületek biztonsága, a 
harmadik az időskorúak biz-
tonsága, a negyedik pedig a 
reintegráció, vagyis a társada-
lomba való visszailleszkedés 
elősegítése. Előnyben része-
sítettük azokat a pályázato-
kat, amelyek több szervezet 
összefogásáról szóltak egy 
cél megvalósítása érdeké-
ben, hiszen egy jól működő 
bűnmegelőzési hálózat – 
önkormányzatok, iskolák, 
polgárőr szervezetek, rendőri 

Hatala 
JóZSeF,  

a nemzeti 
bűnmeg-

előzési 
tanács 
elnöke
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HAMARoSAn végEt éRnEK  
A vAdnyUgAtI vISzonyoK  
a drónHasználatban

AZ euróPAI bIZottSág közösségi szinten biztosí-
tana jogszabályi keretrendszert a drónhasználatnak, 

az egységes európai uniós szabályozás várhatóan 
2018-ra születhet meg. több európai állam is úgy 

értékeli azonban a drónokkal kapcsolatos biztonsági 
kockázatokat, hogy nem várja meg az uniós szintű 

szabályozást. Németországban például azt tervezik, 
hogy az 500 grammnál nagyobb tömegű drónokat 
rendszámmal látják el, kereskedelmi célú haszná-

latukhoz pedig jogosítványra lesz szükség. minde-
mellett a hobbicélú felhasználást is korlátoznák, így 

például ipari létesítmények, büntetés-végrehajtási 
intézetek, katonai objektumok, baleseti helyszínek 

és katasztrófa sújtotta területek felett megtiltanák 
a magántulajdonú drónok reptetését.

becslések szerint Észak-Amerikában nagyjából egy-
millió karácsonyfa alá került ajándékként hobbicélú 
drón tavaly decemberben. Összehasonlításként, csak 
az egyesült államokban a múlt év közepén nagyjából 
ugyanennyi drón lehetett használatban. Az amerikai 
repülésügyi hatóság (FAA) immár megköveteli, hogy 
a dróntulajdonosok regisztrálják repülőeszközeiket – 
ennek elmulasztásával pedig vaskos, 27,5 ezer dolláros 
büntetést reszkíroznak. A FAA tavaly augusztusi adatai 
szerint 2015-ben pilóták csaknem hétszáz alkalommal 
jelentették, hogy távirányítású repülőszerkezetek száll-
tak el a közvetlen közelükben az egyesült államokban. 
ez mintegy a háromszorosa a 2014-ben feljegyzett ösz-
szes eseteknek. Az uSA légügyi hatósága olyan műszaki 
eljárások kifejlesztésén dolgozik, amelyekkel képesek 
megakadályozni, hogy drónok repülőterek vagy olyan 
nyilvános helyszínek közelében szállhassanak, ahol biz-
tonsági vagy védelmi kockázatot jelentenek.

még tavaly májusban egy 
írásbeli képviselői kérdésre 
válaszolva közölte Seszták 
miklós nemzeti fejlesztési 
miniszter, hogy vizsgálják a 
pilóta nélküli légi járművek 
magyar légtérben történő 
polgári alkalmazásáról szóló 
szabályozás lehetőségeit.

A nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (nFM) vezetője szerint 
olyan jogszabályi környeze-
tet kívánnak megteremteni, 
amely biztonságos műszaki 
felhasználást tesz lehetővé 
és kizárja mások jogsérelmét. 
A miniszter közlése szerint 
a nem légiközlekedési szak-
emberek számára is könnyen 
áttekinthető szabályokat 
szeretnének alkotni. A szabá-
lyozásnak keretet kell adnia a 
néhány percig repülni képes, 
akár néhány dekagrammos 
szerkezetek (például quad-
rokopterek) reptetésének 
éppúgy, mint a 100–150 kilog-
ramm tömegű légi járművek 
használatának.

A hatályos szabályok szerint 
a magyar légtérben csak a légi-
közlekedési hatóság engedé-
lyével repülhet vezető nélküli 
repülésre alkalmas légi jármű. 
Speciális szabályozás híján 
a drónok jogi szempontból 
„légi járműnek” minősülnek, 
amelyekre a légiközleke-
dési jogszabályok előírásai 
vonatkoznak.

• 
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A vendégnek  
mindig  
igaza van?
a budapesti romkocsmák, 
majd a belvárosi „buli-
negyed” megjelenése meg-
változtatta, de legalábbis 
kibővítette a szórakozási le-
hetőségeket a fővárosban. 
Mindezzel együtt pedig a 
viselkedési normák is meg-
változtak, hiszen évek óta 
szinte minden szórakozóhe-
lyet biztonsági őrök védenek 
a konfliktusoktól – ha nem 
éppen ők keverednek össze-
tűzésbe a vendégekkel. 

A biztonsági őr és a vendég 
kapcsolata meglehetősen 
szubjektív, attól függően, 
hogy melyik oldalt kérdezzük. 
Egy dolog azonban biztos: 
a szórakozóhelynek elemi 
érdeke, hogy ne csorbuljon a 
jó híre, ezért szükség van olyan 
visszatartó erőre, ami meg-
előzi, hogy a nagy vidámság 

esetleg totális káoszba fullad-
jon. Ennek ellenére a bizton-
sági őrök megítélése sokáig 
távolról sem volt pozitívnak 
mondható.

Természetes, hogy a fiata-
lok igénylik a szórakozást, a 
szülők viszont mindig is félteni 
fogják a gyermekeik biztonsá-
gát. Főleg úgy, hogy a szóra-
kozók egyre fiatalabb korban 
és egyre korábbi időpontban 
mennek el bulizni. Jellemzően 
az otthoni „alapozás” után 
indulnak útnak és „vonul-
nak”, vagyis nem egy helyen 
töltik az estét. Az itthoni árak 
és a fapados repülőjáratok 
miatt Budapest pedig már a 
külföldiek számára is vonzó 
célpont. A karneváli hangu-
latnak azonban árnyoldalai is 
vannak. Azt már korábban is 
lehetett sejteni, hogy komoly 
problémákat rejt az éjszakai 

élet, elég csak Marian Cozma 
esetére gondolni, akit 2009-
ben késeltek halálra. Morális 
pánikot okozott már maga 
az a tény is, hogy egy jó fel-
építésű sportoló is áldozattá 
válhat. Ennek, valamint a mind 
minőségileg, mind szerkeze-
tileg megváltozott partiélet 
kapcsán készített felmérést az 
Országos Kriminológiai Intézet 
(OKRI). 

Mint azt Nagy László Tibor, 
az OKRI Bűnözéskutatási és 
Elemzési Tudományos Osz-
tályának vezetője elmondta, 
a vendégekre leselkedő 
veszélyek hat kategóriába 
sorolhatók:
• bűncselekmények, jel-

lemzően testi sértés vagy 
lopás áldozatai lesznek, 
ám a legtöbb esetben 
nehéz megállapítani, hogy 
mikor történt az incidens. 
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RENEszáNszáT éLI  
az orosz haditechnika
oroszország az elmúlt évben 
a világpolitika középpontjá-
ba került: az ukrán válságnak 
egyelőre nincs békés megol-
dása, a szíriai beavatkozást 
pedig enyhén szólva sem fo-
gadta kitörő örömmel a vi-
lág. Talán nem véletlen, hogy 
a nagyhatalmi álmokat szö-
vögető ország fegyvergyár-
tói nem kevés újdonsággal 
lepték meg a világot. Ezek 
közül válogattunk a teljes-
ség igénye nélkül.

Hamarosan az orosz hadse-
reg fegyvertárába kerülhet 
az orosz médiában legendás-
nak és a világ egyik legjobb 
kézifegyverének minősített 
sPs pisztoly, Vlagyimir Putyin 
testőreinek fegyvere. Igaz, 
korábban még a létezését is 
titkolták, ezért nem igazán 
világos, ki minősítette legen-
dásnak és a világon az egyik 
legjobbnak az sPs-t. Minden-
esetre a fegyver módosított 
változatával akarják leváltani 
a hadseregnél rendszeresített 
Makarov és MP-443 Grah pisz-
tolyokat – írta a Russia Beyond 
the Headlines.

Az új modellt a TsNIIToch-
Mash kutató intézet fejlesz-
tette ki. Lőszere 9x21-es, súlya 
üresen 0,995 kilogramm, hossza 
225 milliméter, csőhossza 120 
milliméter, hatásos lőtávolsága 
kétszáz méter, a tár 18 darab 
lőszert fogad be. Megbízhatóan 
működik a –50-től +50 fokig ter-
jedő tartományban és rendkívül 

pontos még száz méterre is. Az 
1990-es években fejlesztették 
ki, amikor egyre divatosabbá 
váltak az orosz bűnözőknél 
a golyóálló mellények, ezért 
készült a fegyverhez az sP10-es 
páncéltörő lövedék. Ez képes 
áthatolni harminc réteg Kevlá-
ron, még akkor is, ha 1,4 milli-
méteres titánium vagy négy-
milliméteres páncéllemezzel 
fedik. A pisztolyt a kirovi Majak 
gyárban állítják elő, egyelőre az 
elit alakulatoknak és a bizton-
sági szolgálatok számára.

Jön az orosz  
katonai robotok  
úJ generációJa
Az orosz fegyveres erők 
2017-től már jelentős szám-
ban alkalmaznak robotokat, 

ennek érdekében megfeszí-
tett erővel folyik a fejlesz-
tésük – írta a Russia Beyond 
the Headlines. Az univerzális 
katona a Platform-M, amely 
felderítésre, őrszolgálatra és 
a csapatok tűztámogatására 
is alkalmas, automata gránát-
vetővel és géppuskával van 
felszerelve. Bizonyított a nyári 
kalinyingrádi hadgyakorlato-
kon, és már meg is kezdődött 
hadrendbe állításuk. Hasonló 
a Wolf-2, amelynek tulajdon-
képpen azonos a feladatköre, 
de főleg a stratégiai rakétaala-
kulatok objektumainak őrzé-
sére szánják. Jóval nagyobb 
és erősebb a Platform-M-nél: 
a lánctalpas jármű súlya egy 
tonna, három mérföldes távol-
ságból is irányítható rádióval. 
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A csodAtAnk  
után orosz 
csodahelikopter?

a világon egyedülállónak mi-
nősített új orosz nehézpán-
célos után sorra jelentik be 
a csodafegyvereket az orosz 
médiában – most a helikopte-
rek vannak soron.

Az Mi–8AMtsh terminator 
páncélozott csatahelikop-
tert olyan elektronikus harci 
technológiával szerelték fel, 
amely immúnissá teszi az 
ellenséges rakétákkal szem-
ben – állítja a szputnyik hír-
ügynökség. A Vityebszk nevű 
optikai és rádióelektronikai 
zavaró rendszer hatékonyan 
téríti el még a hőkeresővel 
ellátott rakétákat is egy elekt-
ronikus kupolát alkotva a heli-
kopter körül, míg a beérkező 

rakétákat lézersugárral vakítja 
meg. A rendszerrel elsőként 
a keleti katonai körzet gépeit 
szerelik fel.

Ez a modell az Mi–8AMt 
páncélozott és csapásmé-
résre alkalmassá tett válto-
zata, amely teher- és csapat-
szállítás mellett az utóbbiak 
tűztámogatására is alkalmas, 
de felhasználható csatatéri 
evakuálásnál, mentéseknél és 
felderítésre is. Másodlagosan 
levegő-levegő fegyvereket is 
használhat alacsonyan szálló 
repülőgépek, helikopterek és 
drónok ellen, illetve ezek ellen 
képes védekezni.

képességei kihasználására 
már felkészítették az orosz 
vezetés legújabb kitüntetett 

célpontja, az északi sarkvi-
déken való alkalmazásra. Ez 
a Mi–8AMtsh-VA, amelynek 
első példánya már repül. Az 
alapmodellel ellentétben ez 
az új klimov Vk-2500-03-as 
gázturbinás motorral van 
felszerelve és új avionikát 
kapott – írta a russia Beyond 
the Headlines. Elsőrendű fel-
adata az információgyűjtés és 
a mentés, a különleges műve-
leti csoportok célba juttatása 
és légi támogatásuk bizto-
sítása. Hosszanti szerkezeti 
elemei nem szegecseltek, 
hanem hegesztettek. Leszál-
lás nélkül több mint nyolcszáz 
mérföldet képes megtenni 
két új belső és két külső üzem-
anyagtartályának köszönhe-
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