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Mielôtt belekezdene a tervezet áttanulmányozásának, kérjük nézze meg a StopStick hasz-
nálatát bemutató képzési videó anyagot és tanulmányozza át a szolgálati szabályzat vo-
natkozó részeit.

a FIGYELEM!
A StopStick használatának leginkább ajánlott módja a kivetôzsákos módszer ki-
egészítve a zsinór felcsévélôvel. Minden használatra jogosult személyt megfele-
lôen ki kell képezni az eszköz megfelelô használatára.
Semmilyen körülmények között nem szabad a bevetést végzô személynek fel-
mennie az úttestre vagy ott tartózkodnia az eszköz kidobásakor vagy annak el-
távolításakor.

Amennyiben nem tartja be a biztonsági szabályokat, úgy Ön vagy mások súlyos 
sérüléseket szenvedhetnek, vagy halálos sérülést is szerezhetnek.

Az Ön és mások biztonsága rendkívül fontos szempont, ezért ebben a képzésben sok biz-
tonsági ajánlást teszünk. A biztonsági figyelmeztetések, ajánlások felhívják a figyelmét arra, 
hogy milyen módon tudja elkerülni, vagy csökkenteni a veszélyes helyzeteket. Minden biz-
tonsági figyelmeztetésre egy a jellel hívjuk fel a figyelmét. Kérjük figyelmesen olvassa el 
és tartsa is be ezeket a fontos figyelmeztetéseket.

I. Bevezetés

A StopStick egy a StopTech által kifejlesztett rendvédelmi eszközök közül, amely segít a 
szerveknek menekülô gépkocsik elfogásában, illetve a menekülés megakadályozásában. A 
képzés folyamán elsajátíthatja a StopStick bevetésének különbözô módjait.

II. Az elsajátítandó célok

A képzés végére a hallgatóknak tudniuk kell:

1. leírni a StopStick eszköz felépítését/szerkezetét

2. hogy milyen útburkolaton lehetséges és milyenen nem ajánlott az eszköz bevetése

3. elméletben és gyakorlatban bemutatni a leginkább ajánlott bevetési módot

4. elméletben és gyakorlatban számot adni a StopStick taktikailag leginkább megfelelô 
helyérôl

5. leírni azokat a jármû típusokat, melyek ellen a StopStick-et nem szabad bevetni
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III. Áttekintés és a kifejezések magyarázata

Egy StopStick darab 91 cm hosszú, 0.5 kg-os. A StopStick az alábbi elemekbôl áll:

1. 36 db 4.76 cm hosszú teflon bevonatú edzett és hosszában felhasított csövek, melyek 
12 sorban, soronként hármasával helyezkednek el a szerkezetben.

2. 72 db 0.95 cm hosszú teflon bevonatú acél tüske (hegy), minden egyes csô mindkét 
végébe lazán illesztve.

 A csô és a két tüske együtt összesen 6.67 cm hosszú.

3. A StopStick belseje egy háromszög keresztmetszetû oszlop, amelynek az anyaga ösz-
szenyomható hab. Ez a hab tartja a helyükön együtt a csöveket és a hegyeket.

4. A hab külsején üvegszál erôsítésû ragasztószalag van, amely a hegyes tüskéket a 
csôvek végein tartja, amikor a gépjármû kereke alatt a szerkezet többi része ossze-
nyomódik.

5. A szerkezet egy polipropilén burkolat fogja össze, amely véd az eszköz kezelésekor 
keletkezô sérülések ellen.

6. A StopStick két végén egy-egy mûanyag zárókupak található, melyek segítségével 
több StopStick fixen összecsatolható.

7. Felszerelések
a. többször használható kivetôzsák típustól függôen 3 vagy 4 StopStick részére
b. zsinór felcsévélô 24 méter 45 kg teherbírású poliészter zsinórral
c. a gépkocsi csomagtartó ajtajának belsejére szerelhetô tartó, mely tépôzárak segít-

ségével tartja az eszközt

IV. A StopStick használata

Minden esetben kövesse a szolgálati szabályzatot és az elôírt eljárásokat 
az eszköz bevetése során.

A StopStick képzési anyagai csupán kiegészítésül szolgálnak a szolgálati szabályzat uta-
sításaihoz. A StopTech ajánlja beépíteni ezt a képzési segédletet az általános eljárási sza-
bályzat megfelelô részébe. Mindezek mellett azonban a rendfenntartó szervezet saját ki-
képzései, használati szabályai valamint eljárási rendje felülírhatják a StopTech bármely írott, 
vagy más módon bemutatott javaslatát, utasítását.

IV/1. Mielôtt bevetné a StopStick-et

Mielôtt bevetné a StopStick-et, nagyon sok szempontot kell mérlegelnie. A következôkben 
leírunk néhány fontos biztonsági és taktikai lehetôséget, melyeket érdemes megfontolni a 
bevetés során.

a
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Biztonsági szempontok

Alapvetôen minden szituáció nagyon eltérô, de a biztonság mindig a legfontosabb szem-
pont. A menekülô gyanúsított hirtelen irányt válthat, megállhat, végrehajthat valamilyen vá-
ratlan manôvert, vagy más szokatlan módon reagálhat, csak hogy megpróbálja kikerülni a 
StopStick-et.

Minden olyan esetben és helyen kerülje a StopStick bevetését, ahol felmerül, hogy a me-
nekülô személynek veszélyes mértékben csökken az uralma az általuk vezetett jármû felett. 
Az ilyen szituációk veszélybe sodorhatják Önt, kollegáit, a közelben tartózkodó más sze-
mélyeket és a gyanúsítottat.

A StopStick úgy lett megtervezve, hogy kontrollált módon eressze le a céljármû kerekeit, 
amely többnyire 20-30 másodperc alatt megy végbe. Mindazonáltal bizonyos körül-
mények között a gumi levegôvesztése növelheti az esélyét, hogy a gépjármû ve-
zetôje elveszti az uralmát a jármûve felett, így végül balesetet szenved, mellyel 
súlyos, vagy halálos sérülést okoz magának vagy másnak. Soha ne használja az 
eszközt, ha felmerül Önben, hogy az eszköz bevetésének helye vagy az egyéb körülmé-
nyek miatt az nem biztonságos.

Korlátozza a forgalmat az úton! A nagy forgalom jelentôsen növeli egy súlyos 
baleset bekövetkezésének esélyét. Amikor csak lehet korlátozza, vagy zárja el a köz-
lekedés többi résztvevôje elôl a bevetés tervezett helyszínét!

Zárja le a helyszínt a bámészkodók elôl! Nézelôdôk, bámészkodók és más járó-
kelôk a közelben különösen nagy sérülésveszélynek vannak kitéve. Ne vesse be az 
eszközt, ha a közvetlen közelben gyalogosok vannak!

Soha ne használja a StopStick-et olyan jármûvek ellen, amelyeknek 4-nél 
kevesebb kereke van! A motorkerékpárok és a háromkerekû motorok lényegesen 
instabilabb közlekedési eszközök, ezért ezek vezetôi jóval könnyebben elveszthetik 
uralmukat a jármûvük felett, különösen ha a kerekeikbôl a levegô elszökik.

A súlyos kimenetelû balesetek veszélyének csökkentése érdekében járjon 
el rendkívüli körültekintéssel, amennyiben:
• A menekülô jármû nagyon nagy sebességgel halad; jelentôsen megnô a jármû fe-

letti uralom elvsztésének veszélye ha a jármû sebessége az országúti sebesség-
határt jelentôsen magasabb amikor a kerék elveszti levegônyomását.

• Amennyiben a menekülô jármû vezetôje drogok, alkohol, vagy más tudatmódosító 
szer hatása alatt áll, akkor ez jelentôsen növeli a jármû feletti uralom elvesztésének 
veszélyét.

Kizárólag akkor vesse be a StopStick-et, ha talál magának egy olyan helyet, 
ahonnan biztonságban megfigyelheti a közeledô céljármûvet! Mindenképpen 
látnia kell a jármûvet, hiszen az bármikor megállhat, nemvárt módon reagálhat, vagy 
a vezetôje elvesztheti uralmát a jármûve felett. Olyan helyrôl kell figyelnie, ahonnan 
biztonságban megfigyelheti a céljármûvet és a közlekedés többi résztvevôjét.

a

a

a

a

a
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Taktikai szempontok

1. A legjobb hatás elérése érdekében a StopStick-et lehetôleg száraz, kemény felületû úton 
használja, pl. aszfalt vagy beton. Laza útfelületen (pl. kavicsos út, földút, homokos, sá-
ros, vagy vastagon poros út) elôfordulhat, hogy a StopStick nem képes átlyukasztani 
jármû gumiját.

Ne alkalmazza a StopStick-et nedves útburkolaton, kavicos vagy más laza 
szerkezetû úton! Ezek a fajta felületek növelik a jármû feletti uralom elvesztésének 
veszélyét.

2. Függetlenül a StopStick bevetési módjától körültekintô használattal jelentôsen csök-
kenthetô a céljármû vezetôjének esélye a StopStick kikerülésére.
• bevethetô a StopStick egy híd közepén?
• milyen természetes akadályok, vagy építmények gátolhatják a StopStick kikerülését?

3. Amennyiben a StopStick-et útkeresztezôdés közelében szeretné bevetni, úgy azt min-
denképpen az útkeresztezôdés elôtt tegye, ott ahonnan a céljármû érkezését várják. Ha 
parkoló kijárat, vagy leágazás található az úton, akkor a telepítést mindig ezen leágazá-
sok elôttre célszerû megtenni. Az eszköz a keresztezôdés, leágazás, vagy parkoló-be-
járat utáni telepítése a céljármû idô elôtti elkanyarodását, így a StopStick kikerülését 
eredményezheti.

4. Kizárólag akkor vesse be a StopStick-et, ha már megtalálta azt a helyet, ahonnan a be-
vetést biztonságos távolságról szemmel tudja tartani majd.
• mitôl lesz ideális a menekülô út vagy a megfigyelési hely biztonságos?
• hol vannak azok a helyek a felügyelt területen (a járôrözési útvonalon), amik egy adott 

helyzetben ideális helyszínéül szolgálnának a StopStick bevetésére?

Mindig vonuljon egy biztonságos helyre az eszköz bevetésekor. A behúzó 
zsinór a 24 méteres hosszúságával biztosítja hogy a lehetô legnagyobb távolságról 
kísérhesse figyelemmel az eseményeket, és a menekülô céljármûvet.

IV/2. A StopStick telepítése

Mindig kísérje figyelemmel a menekülô, követô és a többi kívülálló jármûvet 
a StopStick használata során!

Minimum a megkülönböztetô fényjelzés használatával hívja fel közeledô kollegái figyelmét 
a bevetés helyszínére. A StopStick, mint eszköz képtelen különbséget tenni a rendvédelmi 
szervek és a gyanúsítottak jármûveinek kerekei között, ezért járjon el megfelelô körültekin-
téssel a használat során!

Az eszköz bevetésének leginkább ajánlott módja készenléti helyzetbôl való használat. 
Ez esetben 3 vagy 4 StopStick-et az ôket összefogó kivetôzsákban a behúzózsinórral húz-
zuk be az út felületére. Amennyiben az eszköz használatára nem került sor, akkor az vissza-
rögzíthetô a csomagtartóban található tartóra a következô bevetésig.

a

a

a



StopStick használatának általános szabályai – kiképzési segédlet

5

1. Bevetéskor fogja meg a piros fogófüleket és a tépôzár kioldása után vegye ki a szer-
kezetet a tartóból.

2. Oldja ki a zsinór felcsévélô tekerôkarját. Ha a teljes útpálya szabad, dobja át a zsákot 
a StopStick-ekkel együtt az út túlsó oldalára, közben tartsa végig a másik kezében a 
zsinór felcsévélôt.

3. Ha a StopStick kivetôzsákot már át sikerült dobni a megfelelô helyre, akkor helyez-
kedjen el a közelgô bevetésre készülve.
a. Amíg várja a céljármûvet, tekerje fel a laza zsinórt.
b. Csak addig feszítse meg a zsinórt, hogy az lehetôleg minél jobban az út felületén 

maradjon, így biztosítandó a közlekedés többi résztvevôjének esetleges áthaladá-
sát a behúzózsinór felett.

4. Zárja a csévélô orsó karját valamelyik pozícióban és tartsa kezében az orsó nyelét a 
céljármû megérkezését várva.

Soha ne tekerje körbe a kezén, az ujjain, vagy bármely más testrészén 
a zsinórt!

5. Amikor a céljármû közeledik, óvatosan lépjen távolabb az orsóval együtt, így a zsinór 
behúzza az útra a céljármû elé a kivetôzsákot és a benne található StopStick-eket.

 Mielôtt behúzza az útra a StopStick-et, gyôzôdjön meg róla, hogy az eszköz és a cél-
jármû között más jármû nincs.

 
Soha ne kapkodja el a bevetést! Mindig adja meg a bevetésre és a bizton-
ságos megfigyelési pont megtalálására a szükséges idôt! Az elsietett használat, 
a kapkodás a bevetés sikerét is kockáztatja, ráadásul megnövekedett veszélyt 
jelenthet.

6. A sikeres találat után lépjen hátra és húzza ki az útról a StopStick-et.

Mindig nagy gondossággal járjon el a StopStick eltávolítása során! 
Semmilyen körülmények között se lépjen az úttestre amíg a menekülô és követô 
jármûvel el nem mentek! Óvatosan kezelje a találat után a StopStick-et, ugyanis 
a roncsolódott StopStick-ekbôl kilóghatnak a hegyes tüskék!

IV/3. A bevetés utáni teendôk

Amennyiben a StopStick-kel sikerült találatot elérni:
• a találatot elért StopStick darab már használhatatlan, és nem is javítható, ezért in-

tézkedni kell mielôbbi cseréjérôl.
• töltse ki a “Bevetési jelentés”-t és küldje el faxon az 1/501-4035-ös faxszámra!
• amennyiben bármilyen kérdése merülne fel a cserével kapcsolatba, kérjük hívja az 

1/501-4034-es telefonszámot!

a

a

a
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Amennyiben a StopStick a bevetés során találatot nem ért el:
• vizsgálja meg a StopStick-et, hogy nem keletkezett-e rajta sérülés
• amennyiben az eszköz sértetlen, úgy helyezze azt vissza a tartóra és rögzítse meg-

felelôen!

V. Karbantartás

Megfelelôen óvatos kezeléssel a StopStick hosszú idôn keresztül segítséget nyújt a min-
denki számára nagy veszélyt jelentô meneküléses szituációk megfékezésében vagy meg-
elôzésében.

Íme néhány követendô alapelv, melyek segítségével biztosíthatja a StopStick használatra 
alkalmas állapotát:

• rendszeresen vizsgálja meg a StopStick-et, hogy az sértetlen-e és alkalmas a beve-
tésre. Tegye ezt a tevékenységet az elvégzett rutin ellenôrzések részévé, és végezze 
ezt is rendszeresen, mint ahogyan ellenôrzi pl. a fegyverét is.

• a csomagtartóba szerelt tartón rögzített StopStick-ek esetében gyôzôdjön meg arról, 
hogy a csomagtérben mindig maradjon elegendô hely az eszköz számára és nem lóg-
nak ki felfelé irányban túl magasra az ott tárolt egyéb dolgok. A magasan megpakolt 
csomagtartó a tárolt eszközökben és a StopStick-ben is kárt tehet.

VI. Összefoglalás

A StopStick felszerelése a járôrszolgálatot ellátó jármûvekre megfelelô alternatívát biztosít 
a jármûvekkel elkövetett meneküléses esetek elkerülésére, melyek gyakran rendkívüli ve-
szélyt jelentenek a szolgálatot teljesítôkre, a lakosságra és a menekülôre egyaránt.


