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ELŐSZÓ

A kül- és belpolitika eseményei, a gyorsan változó, olykor 

ellentmondásos társadalmi és gazdasági folyamatok, jelensé

gek megkövetelik, hogy saját munkánkat minden szinten, nap

 mint nap felülvizsgáljuk: megfeleltünk-e a követelményeknek, 

követett stratégiánk és választott taktikánk mennyiben erő

sítette a pozitív folyamatokat, akadályozta-e a szélsőséges 

erők térnyerését.

A VCSÉK Rendőrtiszti Főiskola ez esetben arra vállalkozott, 

hogy megfelelő fórumot biztosítson a napjainkban a közvé

leményt is erősen foglalkoztató esetleges tüntetések, tömeg

demonstrációk, sztrájkok rendőri feladatainak megvitatására.

A közbiztonsági szervek tevékenységének alapjait a fennálló 

jogrend és az ebbe illeszkedő belügyi normatívák határozzák 

meg. Konkrét megvalósulását azonban számos tényező lényegi

leg befolyásolja, melynek keretei között kell megtalálni a 

célszerű és eredményes rendőri munka formai és módszerbeli 

elemeit.

Az állománnyal szemben jogos igény, hogy az élet valós je

lenségeit, a társadalmi- gazdasági folyamatok ellentmondásait 

érző és értő rendőrtisztek nagy felelősségtudattal, mindenkor 

a törvényes rend keretein belül végezzék munkájukat, képvisel

ve ezzel országunk, népünk érdekeit, vállalva esküjük kötele

zettségeit.
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A VCSÉK Rendőrtiszti Főiskolán az oktatásnak mindig a belügyi 

munka aktuális feladataihoz kell igazodnia. Ehhez jó alkalmat 

biztosítanak a tanácskozások, ahol az elmélet és a gyakorlat 

egyeztetései megvalósulhatnak.

Ma, amikor megnövekedett közbiztonsági feladatoknak kell ele

get tenni, szükséges a főiskolai hallgatók ezirányu tájékoz

tatása és felkészítése is. A témában tisztázásra váró kérdé

sek megválaszolása és a helyes következtetések levonása az is

kola elvégzése után segítheti gyakorlati munkájukat.

A közbiztonsági szakos hallgatókra váró feladatok azzal is 

transzformálódnak, hogy rövid időn belül jelentős százalé

kuk parancsnoki beosztásba kerül. Ennek tudatában kell a 

felkészítésüket a legcélszerűbben megszervezni.

Az 1988 decemberében megtartott tanácskozás anyagának közrea

dásával célunk, hogy a gyakorlati szakemberek, a felkészülő 

főiskolai hallgatók, parancsnokjelöltek elméletileg megala

pozott, jól hasznosítható ismereteket tartalmazó anyagot kap

janak .

A megnyitó előadás, a korreferátumok és a hozzászólások több 

oldalról közelitik meg a tömegdemonstrációk, sztrájkok során 

alkalmazott és alkalmazható rendőri intézkedések körét, prog

nosztizálják várható feladatainkat.
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Megköszönöm a VCSÉK Rendőrtiszti Főiskolának a tanácskozás 

megszervezését, a közreműködő belügyi szervek színvonalas 

munkáját, ami nagymértékben hozzájárult a tanácskozás ered

ményességéhez .

DR. ILCSIK SÁNDOR
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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Dr. Kántor Géza r. ezredes, 

csoportfőnök helyettes

BEVEZETŐ ELŐADÁSA

Tisztelt Értekezlet!

Kedves Elvtársak!

Előadásomban egyes, a tömegdemonstrációk, tüntetések, sztrájkok 

esetén alkalmazható speciális közbiztonsági, karhatalmi, rendő

ri intézkedésekkel kívánok foglalkozni, és kitérek a velük kap

csolatos vezetői teendőkre is. Ez az ankét, amelyet a Rendőrtisz

ti Főiskola és a Tudományszervezési Osztály rendezett, lehetősé

get ad olyan, a mi társadalmunkban új jelenségek elemzésére, 

mint a tüntetések, sztrájkok, s azoknak a rendőri-karhatalmi 

feladatoknak a vizsgálatára, amelyeket az említett társadalmi je

lenségek kapcsán már végre kellett hajtanunk, s majd végre kell 

hajtanunk, de mód nyílik a tapasztalatok összegyűjtésére és ál

talánosítására is.
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A téma már az 1988. október hónapban megtartott közbiztonsági 

helyettesi országos értekezleten is felmerült, amikor a karha

talmi operatív törzsek 1988 tavaszán megtartott hír- és 

törzsvezetési gyakorlatának tapasztalatait elemeztük.

Akkor a jelentés megállapításaival egyezően több főkapitány

helyettes elmondotta, hogy nehézségekbe ütközik a közbiztonsági 

tisztek utánpótlása, s a főiskoláról kikerült fiatal tisz

tek karhatalmi felkészültségét nem tartja kielégítőnek.

Ekkor javasolta a főiskola képviselője, hogy egy ankét keretében 

tárgyaljuk meg a közbiztonsági tisztképzés tapasztalatait azok

kal az újonnan felmerülő közbiztonsági - karhatalmi feladatokkal 

együtt, amelyekhez megfelelő tananyag, tapasztalat még nem áll 

rendelkezésre, de várhatóan a következő időszakban a rendőri mun

ka fontos részét fogják képezni.

Fontosnak és időszerűnek tartjuk, hogy ezekkel a kérdésekkel 

foglalkozzunk, mert a felgyorsult társadalmi-gazdasági folya

matok következtében szélesedő plurális demokrácia egyik velejáró

ja, hogy országosan és Budapesten eddig már több - különböző cél

ból, különböző alternatív szervezetek által szervezett - tömeg

tüntetésre került sor, amelyet biztosítani kellett. Kisebb sztráj

kok, munkabeszüntetések is előfordultak.

Az élet a jogfejlődést meghaladta. Mindössze egy 1945-ben ké

szült belügyminiszteri rendelet foglalkozik a tüntetések 
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engedélyezésével, de azóta ez is elavult. Jelenleg tervezet 

szintjén elkészült a gyülekezési jogról szóló törvény, várha

tóan a decemberi ülésszakán tárgyalja az országgyűlés.

Eddig is a tervezet előírásait alkalmazva szerveztük rendőri in

tézkedéseinket. A sztrájkjogot szabályozó törvény körül még na

gyobb viták vannak. Nincs még végleges döntés arról, hogy a kor

mány kezdeményezésére a Munka Törvénykönyvében szabályozzák, 

vagy a SZOT kezdeményezésére a majdan elkészülő szakszerveze

ti törvényben.

Magas szintű jogszabály hiányában még nem készülhetett el a rend

őri feladatokat részleteiben szabályozó új belügyminiszteri 

utasítás, valamint az 1974. évi 17. tvr. s a 39/1974. MT ren

delet módosítása és a szolgálati szabályzat ennek megfelelő kie

gészítése sem. E feladatok megoldására az államtitkár elvtárs 

irányításával bizottság alakult, a kidolgozómunka folyamatban van. 

Indokolja, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk társadalmi, 

gazdasági, belpolitikai helyzetünk várható alakulása is, melyet 

az MSZMP főtitkára az 1988. november 29-i , budapesti pártaktíva- 

értekezleten ekként jellemzett:

" Mi ad okot a nyugtalanságra?

Mindenekelőtt a megújulás, a felfrissülés parttalansága iránti 

nagy hajlam. Divat lett mindent tagadni, akár van indoka, akár 

nincs. Nyugtalanságra ad okot a módszerek radikalizálódása, a 
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sztrájkokkal való fenyegetőzés, a mértéktelen követelőzés, 

az eleve teljesíthetetlen igények tömeges megfogalmazása. 

Nyugtalanságra ad okot az egyoldalú, csak az elosztással 

foglalkozó szemlélet, az a magatartás, amely a termelést, az ér

tékteremtő munkát lebecsüli."

Később: " ... figyelmeztető továbbá, hogy megnőtt az ellensé

ges, ugyan kislétszámú, de hangos, polgári restaurációs ellen

forradalmi erők agresszivitása is. Taktikájuk átlátszó, ismert, 

de nem veszélytelen, mert könnyen megtévesztheti a politikai 

kérdésekkel aktívan nem foglalkozó embereket. A demokrácia, a re

form hangos követelése mögé rejtik a vezetés lejáratását, a fo

lyamatok olyan típusú felgyorsítását, amely egy ponton már kezel

hetetlenné válik."

Mindez és számos nem említett körülmény arra hívja fel fi

gyelmünket, hogy tüntetésekkel, tömegdemonstrációkkal a jövőben 

is számolnunk kell.

Az 1988-ban eddig lezajlott 12 nagyobb tüntetés során szerzett 

közbiztonsági tapasztalatok elemzésével és külföldi szakiroda

lom felhasználásával olyan anyagot kell összeállítanunk, amely 

a rendőrtisztképzésben is felhasználható, amely taglalja azo

kat a sajátosan karhatalmi jellegű feladatokat, amelyekkel a 

hallgatók eddigi tanulmányaik során ilyen módon, ilyen csopor

tosításban még nem találkozhattak. A sztrájkok kezeléséről - ha

bár ott kevesebb a gyakorlati tapasztalat - szintén kidolgozás
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alatt van egy stratégiai- taktikai kérdéseket elemző szakanyag. 

A kérdés érdemi részének részletes kifejtése előtt szükségesnek 

tartjuk még tisztázni, hogy az év második felében rövid időn 

belül létrejött közel 40 alternatív csoport nem mindegyike 

ellenséges, ellenforradalmi jellegű szervezet, s az általuk 

szervezett demonstrációk sem kizárólag ellenséges jellegűek.

Ezt a tüntetés bejelentésekor, a cél meghatározásakor, illet

ve a rendőri biztosítás megszervezésekor fontos figyelembe 

venni. Eddig megkülönböztettünk olyan tüntetéseket, amelyek: 

a / egész tartamuk alatt békés jellegűek, 

b / békés jelleggel kezdődnek, de elfajulnak, 

rendbontóvá válnak,

c / eleve rendbontóak.

A referátumban elsősorban az egész tartamuk alatt békés jel

legű rendezvények biztosításával kapcsolatos feladatokra kívánom 

irányítani a figyelmet.

A referátum célja, hogy egységes kép és megítélés kialakítását 

segítse a sztrájkokról, a tüntetésekről a hazai gyakorlati 

tapasztalatok elemzésével, felhasználásával, és a külföldi 

kutatási eredmények adaptálásával. Célja az is, hogy kutatói 

hipotézis szintjén bemutassa a jelenleg általunk legcélraveze

tőbbnek tartott törvényes rendőri eljárás modelljét.

Célunk továbbá, hogy a sztrájkokkal, a tüntetésekkel kapcsola

tos fogalmakat összefüggéseikben tisztázzuk, hogy ezzel is hoz

zájárulhassunk ennek az aktuális kérdésnek értelmezéséhez.
ÁBTL - 4.2 - 226 - 163/7 - 4/6 - 1/1989 /13



- 13 -

A sztrájkokról általánosságban szólva a történészek, a mun

kásmozgalom kutatói úgy tartják, hogy a sztrájk és a tüntetés 

egyidős a munkásmozgalommal, annak szerves része, velejárója, 

fő harci fegyvere. A XIX. és a XX. századi munkásmozgalma

kat végigkísérik a sztrájkok, amelyek döntő többsége gazdasá

gi megfontolásokból indult, de számos esetben politikai követe

lésekbe csapott át.

Ma érdekeik védelmére, munkakörülményeik javítására, gazda

sági és politikai harcukhoz a tőkés és a fejlődő országok mun

kásmozgalmainak szükségük van a sztrájkra mint fegyverre.

A sztrájk ott, antagonisztikus osztályellentétek fennállásakor 

pótolhatja azokat a demokratikus fórumokat, amelyek a szocia

lista társadalmi berendezkedésű országokban a munkásosztály 

rendelkezésére állnak.

Rátérve hazai dolgainkra elmondhatjuk, hogy történelmünk so

rán a magyarországi sztrájkokat, tüntetéseket a munkásszerve

zetek, később a szakszervezetek kezdeményezték, a politikai 

pártok pedig számos esetben saját céljaikra használták fel.

A kapitalista fejlődés időszakában a rendfenntartó erők a leg

több esetben igen erőszakosan léptek fel a sztrájkolókkal,a 

tüntetőkkel szemben.

A felszabadulás után a fordulat évéig, a koalíció időszakában 

az egymás közt vetélkedő pártok a demonstrációkat, az utcai 

politizálást is felhasználták a tömegek megnyerése, programja

ik elfogadtatása érdekében.
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Az utóbbi 30 év során viszont hazánkban sem, de a környező szo

cialista országokban sem volt jellemző a sztrájk vagy a tünte

tés eszközének igénybevétele, s ebből következik, hogy a megí

télésükben egymás közt eltérő álláspontok alakultak ki.

A sztrájk mint a vélt vagy valós érdekek érvényesítésére szol

gáló megszervezett sajátos véleménynyilvánítási, tiltakozási 

forma a mai társadalmunk új jelenségei közé tartozik.

Nálunk jogi alapját a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jo

gok az ENSZ Közgyűlésén 1966-ban elfogadott Nemzetközi Egyez

ségokmánya I. rész 8. cikk 1/d. pontja képezi, amely kimond

ja: az Egyezségokmányban részes államok kötelezettséget vállalnak 

arra, hogy biztosítják az adott ország törvényeivel összhangban 

gyakorolt sztrájkjogot. Az okmányhoz az 1976. évi 9. sz. tvr-rel 

csatlakoztunk. Más jogi szabályozás eddig sztrájkkal nem foglal

kozott, a törvényi szabályozás a bevezetőmben említett viták 

közepette folyamatban van.

A normatív szabályozás hiánya vagy megléte azonban nem változ

tathat azon a felfogásunkon, miszerint a sztrájk feloldása alap

vetően nem rendőri feladat: ilyen helyzetben is a rendőrség 

alapvető tevékenységét, a közrend, a közbiztonság fenntartását 

kell gyakorolni, szükség esetén - a jogszabályokkal összhang

ban - a helyreállítását. Már most szükséges viszont a feladat 

jellegének megfelelő speciális eszközök beszerzése és módszerek 

kidolgozása, újszerű taktikai megoldások kimunkálása, begyako- 

roltatása.
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A taktika kidolgozásához céljuk, méretük, fajtájuk szerint 

csoportosíthatjuk a sztrájkokat:

Beszélhetünk a célok szerint kényszerítő, figyelmeztető, 

szimpátia, szolidaritási sztrájkról és bojkottról.

Méretük alapján elkülöníthető az általános, a helyi és 

az üzemi sztrájk.

Fontos a fajta szerinti csoportosítás is, így beszélhetünk mun

kabeszüntető-, munkamegszakitó-,munkalassító-és éhségsztrájkok

ról. A spekulatív módon kidolgozott ismérvekre alapuló csopor

tosításon túl számos más tényezőt kell még figyelembe vennünk a 

sztrájk esetén szükséges rendőri-karhatalmi feladatok tervezé

sénél. A lehetséges ismérvek számbavétele után meghatározhatók 

azok az elvek, amelyek alapján a feladatokat tervezhetjük.

Megvalósult sztrájk esetén a közbiztonsági feladatok tervezé

séhez figyelembe kell venni, hogy:

- a gazdasági problémák társadalmi feszültséget szülnek, az 

állampolgárok a feszült helyzetben a megszokottnál érzéke

nyebben reagálnak minden rendőri intézkedésre-,

- a különböző munkahelyeken, létesítményekben szerveződő 

sztrájkok lokálisan és országosan is növelik a közrend, a
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közbiztonság megbomlásának a veszélyét;

- a megszokottól eltérő közállapot aktivitásra késztetheti az 

antiszociális, bűnöző, ellenséges elemeket-,

- sor kerülhet provokatív fellépésre, agresszivitásra az álla

mi és a politikai szervek képviselői, a fegyveres erők és 

testületek tagjai, a sztrájkhoz nem csatlakozók ellen;

- általános sztrájk idején az érintett területen bekövetkez

het a fogyasztási cikkek tömeges felvásárlásának jelensége, 

megerősödhet a feketepiac, a spekuláció, zavar támadhat az 

áruellátásban;

- a sztrájkot megelőzheti sztrájk-készültség, a sztrájkolók 

lezárhatják az adott létesítményt;

- a sztrájkolók akadályozhatják a hivatalos szervek, az üzemi 

vezetés munkáját, a gazdaság kialakult normális működését;

- a sztrájkkal érintett terület lakosságának szimpátia- vagy el

lenérzés nyilvánításával számolni kell. Ennek velejárói

a különböző jelvények,transzparensek, zászlók, röplapok 

megjelenése;

- a sztrájk velejárói, következményei lehetnek különböző 

gyűlések és az utcai demonstráció / tüntetés /;
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- fontos elv, hogy a sztrájkkal érintett területen az egyen

ruhás rendőri jelenlétet a minimálisra csökkentsük. Feles

legesen ne irritáljuk a sztrájkolókat, ha a közrendet, a 

közbiztonságot nem sértik vagy veszélyeztetik;

- a sztrájk során felmerülő rendőri-karhatalmi feladatok vég

rehajtására kizárólag csak rendőri erő tervezhető.

Munkásőröket a rendőri feladatok ellátására csak kivétele

sen, a sztrájkkal nem érintett területen szabad alkalmazni.

Az előzőekben vázolt főbb elvek alapján meghatározható a ren

dőri szervek általános feladatainak modellje:

- az állambiztonsági szolgálatnak - sajátos eszközeivel - 

fel kell derítenie és jeleznie kell a készülő sztrájkot, 

az erre utaló adatokat-,

- a megyeszékhelyeken és Budapesten főkapitány-helyettesi szin

ten, a kisebb városokban a kapitányságvezetők szintjén kísér

letet kell tenni a sztrájk szervezőivel való kapcsolatfelvé

telre.

A sztrájkkészültség időszakában tisztázni kell a tervezett 

sztrájk méretét, célját, fajtáját, időtartamát, a sztrájkolók 

tartózkodási helyét. Ha terveznek tüntetést, annak időtar

tamát, útvonalát. Fel kell mérni a sztrájkhoz nem csatlako

zók körét;
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- meg kell állapítani a sztrájk érdekében kifejtett propa

ganda munka méreteit;

- közölni kell a szervezőkkel, ha a módszerék eldurvulnak, 

számolniuk kell a rendőri erők beavatkozásával;

- a jelentőrendszeren keresztül minden sztrájkkészültséget

és sztrájkot a belügyi vezetés tudomására kell hozni;

- fontos feladat, hogy a sztrájk feloldásával foglalkozó sze

mélyekkel állandó kapcsolatban legyünk és velük folyamato

san együttműködjünk;

- előre meg kell tervezni és szervezni a várható közbiztonsági, 

közlekedési, karhatalmi feladatok végrehajtását, illetve ha a 

sztrájk spontán módon szerveződik, akkor amikor az a tudomá

sunkra jut;

- ha a rendőri erők és a sztrájkolók közvetlen konfrontációja 

várható, jól felkészült, határozott, döntőképes "helyszíni 

parancsnokot" kell kijelölni, függetlenül attól, hogy beve

zetésére sor kerül-e vagy sem.

Javasoljuk, hogy az ilyen feladatokra alkalmas személyek ki

válogatását, felkészítését már most kezdjük el.

Fellépésük, intézkedéseik a sztrájkok és a demonstrációk 

rendőri biztosításában meghatározó jellegű lehet;
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- vizsgálni kell a sztrájk folyamán kialakult tömeg jellem

zőit, és a tapasztalatokat fel kell használni a tervezett 

rendőri taktika kialakításában;

- a várható feladatok ismeretében el kell végezni az erő-esz

köz számvetést.

A rendőri szerveknek a felsoroltakon túl más számos speciális 

feladatot kell a sztrájkok kapcsán megoldaniuk. E konkrétan 

megtervezendő és szükség esetén alkalmazandó intézkedések jel

legét, sorrendjét meghatározza a sztrájk megítélése, célja, mé

rete, fajtája, időtartama, a benne részt vevők békés vagy ag

resszív viselkedése, az érintett létesítmény jellege, a sztrájk 

feloldására alkalmazott módszer, a rendelkezésre álló idő,erő 

és technika.

A konkrét módszerek egyedi jellegűek, így a legfontosabb a 

helyes rendőri taktika kidolgozása.

A sztrájkkal érintett terület körzetében fokozni kell a szűrő

munkát. Meg kell tervezni a közlekedés biztosítását, a forgalom

elterelést. Irodalmi adatok szerint a karhatalmi feladatra ki

jelölt állomány / általános sztrájk esetén 50 %, helyi sztrájk 

esetén 30 %, üzemi sztrájk esetén 20 % / együtt tartása indo

kolt. Szükséges a főkapitánysági, kapitánysági ügyeletek meg

erősítése, a KOT részleges működtetése.
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Elrendelhető a sztrájkkal érintett területen lévő, a rendőrség 

által őrzött objektum őrzésének a fokozása.

A sztrájk során csoportosuló tömeg, jellemzőit tekintve, nem 

azonos az egyéb tüntetési szándékkal szerveződő tömeggel, bár 

kezelése számos hasonló vonást mutat. Ezért a következőkben 

a sztrájk során létrejött tömeg, valamint a más céllal kia

lakult tüntetés rendőri biztosításával, és az esetleg szüksé

gessé váló rendőri beavatkozással kívánok foglalkozni.

Az ebben az évben lezajlott sztrájkok a közterületet nem érin

tették, a létesítményen belül kislétszámú tömeg alakult ki, 

velük szemben nyílt rendőri beavatkozásra nem került sor.

Az idei május 27-ei, június 16-ai, június 27-ei, az október 

3., 5., 6., 27. és 30-ai, valamint a november 15-ei budapesti 

tüntetések rendőri biztosításából általánosítható tapasztala

tokat tudtunk levonni.

Itt már meg kell határoznunk a tüntetés fogalmát.

A tüntetés a társadalom valamilyen érdekazonosság alapján kia

lakult csoportja vagy csoportjai által, közterületen szerve

zett figyelemfelhívó, véleménynyilvánító, tiltakozó, esetleg 

kényszerítő célzatú demonstráció. Vezetői vagy szervezői ese

tenként célul tűzik ki, hogy párt- vagy állami vezetőknek, vé

leményük alátámasztásához petíciót vagy tiltakozást adja

nak át, hogy ezzel esetleg kedvezőbb tárgyalási pozíciót 

kényszerítsenek ki. Az 1988-ban lefolyt tüntetések felfoghatók 
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úgy is, mint a politikai pluralizmus megnyilvánulási formái, 

mint a szocializmus új eleme a társadalmi önszerveződés folya

matában, mint a gyülekezés és a szabad véleménynyilvánítás ha

zai példái.

Mivel a tüntetések előkészítésének, lefolytatásának jogi sza

bályozása jelenleg kidolgozás alatt van, a rendőri szervek, így 

elsősorban a Budapesti Rendőr-főkapitányság ilyen irányú fela

dataikat a sport, a kulturális és a politikai rendezvénybiztosí

tások során szerzett korábbi tapasztalataik alapján végezték.

Az eddigi tüntetések alapvetően békések voltak: kezelésük 

során a döntéseket, az irányítást a legmagasabb vezetői szint

hez kötötték, a szükséges rendőri erőfölény biztosítva volt. 

Viszont az elkövetkező időben ennek a nálunk új társadalmi je

lenségnek az elterjedése várható, ezért ez a magas szintű 

irányítási és döntési gyakorlat és a nagy létszámú rendőri erő 

készenlétben tartása nem követhető módszer. A döntési és az 

irányítási szintet alacsonyabbra kell helyezni, a rendőri erők 

alkalmazásánál a létszámtakarékosságot a lefolyt tüntetések 

tapasztalatainak elemzésével új rendőri stratégiával és takti

kával el lehet érni. Ez egyébként objektív szükségszerűség is, 

hiszen a tüntetéseknél lekötött állomány nagy részét a közte

rületről kell összevonni, viszont ez azt eredményezi, hogy a 

tüntetéssel nem érintett területen gyengül a rendőri jelenlét.
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Fő célunk tehát elsősorban az új stratégia kialakítása a gyü

lekezési jogról szóló törvénytervezet szellemében.

A tüntetések céljától, motivációjától függetlenül a bevezetésre 

kerülő biztosítási, karhatalmi feladatoknak nagyon kényes poli

tikai vonatkozásai is vannak. A rendőri eljárások közül a leg

gyakrabban alkalmazandó a kötelék tömeg elleni igénybevétele 

lehet, vagyis a tömegoszlatás, a másik - a gyülekezésről szóló 

törvény hatálybalépését követően - a tüntetés betiltása, fel

oszlatása.

Úgy vélem, mindkét eljárás alkalmazhatóságát az adott terület 

közbiztonsági helyzetén túl, végső soron a társadalmi közhangu

lat figyelembevételével - politikai állásfoglalás és a jogsza

bály - adta keretek határozzák meg. A tüntetés feloszlatására 

csak végső esetben kerülhet sor, akkor, ha a preventív jel

legű intézkedések, a pszichikai ráhatás, a szervezők meggyőzése 

nem vezet eredményre. Erre a gondolatmenetre kell a vezetői 

állományt felkészíteni.

A gyülekezési jogról szóló törvénytervezet erős megszorítások

kal lehetőséget ad arra, hogy az illetékes rendőrhatóság a be

jelentett tüntetést betilthassa. El kell gondolkodnunk azon, 

hogy szerveinknél ezt a feladatot ki lássa el, az igazgatásren

dészet, a bűnügy, vagy esetleg a közbiztonsági szolgálat, vala

mint azon is, hogy milyen szinthez kössük a döntést.
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Külföldi tapasztalatok

Az NSZK-ban felmérések eredményei szerint az összes bejelentett 

tüntetés 50 %-át betiltották. Ennek ellenére a bejelentett tün

tetések 80 %-át mégis megtartották.

Nálunk jelenleg ez az arány 100 %, hiszen két betiltás történt, 

de az aktív mag mindkét esetben ragaszkodott eredeti elképze

léséhez, és az utcára vonult. Ebből adódik az a következtetés, 

hogy a tüntetés betiltása esetén is legalább úgy fel kell ké

szülnünk - ha nem jobban - a biztosítási feladatokra, mint a 

tudomásul vett esetekben.

Azt a stratégiánkat, mely alapjaiban meghatározza a demonstrá

ciók kezelésénél alkalmazandó taktikai eljárásainkat, már nap

jainkban is a tervezett jogi szabályozás elveire kell építe

nünk. Ezek közül az elvek közül a legfontosabb az állampolgá

rok alanyi jogon biztosított gyülekezési szabadsága.

Fontos feladatunk a rendőri állomány szakmai, pszichikai, poli

tikai felkészítése. Azt az állapotot, amelyben a rendőri állo

mányt elszigeteljük, hogy érdektelenné tegyük azokkal a problé

mákkal szemben, amelyek miatt a tüntetések bekövetkeznek, nem 

tudjuk elérni. Így a rendőri állomány azonosulhat, szimpati

zálhat a tüntetők által deklarált célokkal. A szimpátia és 

az azonosulás okozta belső megingást kell ellensúlyoznunk a 

felkészítéssel.
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Tehát rendőreinkben erősítenünk kell a társadalmi felelősség

érzetet, a közösséghez tartozás érzetét, növelnünk a szakmai 

önbecsülést, az egzisztencia-féltést. Nem mellőzhetjük a fe

lelősségérzés fokozását és az anyagi megbecsülés növelését 

sem.

A stratégia ismeretében ki kell alakitanunk az új helyzetnek meg

felelő taktikánkat.

Ennek alapvető eleme, hogy ismerjük azoknak a tüntetéseknek

/ a tömegeknek/ a jellemzőit, amelyeket kezelnünk kell. És ez 

az a pont, ahol jól megkülönböztethető a sztrájk demonstrálá

sára, vagy a kulturális, sport- és egyéb események során ki

alakult tömeg, valamint a bűncselekmény elkövetésének / pl. 

zavargások, lázadás stb./ szándékával összeverődött tömeg.

Figyelembe kell venni, hogy - az utóbbi esetet kivéve - alap

vetően nem bűnözők gyülekezetével állunk szemben, és ennek 

fellépésünkben is meg kell mutatkoznia.

Az összetételt vizsgálva elmondható, hogy a sztrájk demonstrá

lására kialakult tömeg az, amelyiknek a homogenitása a legna

gyobb. A tömeg többi fajtája nagyobb heterogenitást mutat.

Tény, hogy a homogén tömeg magatartásának prognosztizálása egy

szerűbb, ezért úgy kell tervezni a biztosítási feladatokat, hogy 

a tömeg előnyös tulajdonságainak megtartását, érvényesülését 

elősegítsük. A homogén tömeget alkotó egyénekben nagy az ösz- 

szetartozás érzése, a heterogén tömegnél ez csak az aktív mag

ról mondható el.
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A homogén tömegben részt vevő egyének azonosulnak a vélt

vagy valós érdek motiválta céljukkal, így fellépésük, viselke

désük azonos. A közbiztonsági szervek a feladatok tervezése 

időszakában törekedjenek megismerni, hogy a résztvevők nagy 

többsége milyen hatások következtében vált a tömeg részévé. 

Ha sikerül megismerni a kötődési formát, amely az egyén-tö

meg viszonyt jellemzi, könnyebb megválasztani azt a taktikát, 

amellyel a tömeg magatartását befolyásolni tudjuk. Heterogén 

összetételű tömegben az egyének egy részét kötődés helyett csak 

a kíváncsiság tartja a helyszínen. Valószínű, hogy egy bizonyos 

idő eltelte után kíváncsiságuk kielégül, vagy ha a további in

formáció megszerzése számukra veszéllyel járhat, akkor igyekez

nek kiválni a tömegből. Ez a jellegzetesség a rendőri erőde

monstráció alkalmazása mellett szól, mivel ez az egyénben a 

veszély érzését növelheti.

Növelheti a veszély érzését a beavatkozás előtti határozott 

felszólítás is. A kíváncsiskodóknak a tömegből való kiválá

sát gyorsíthatja a harcrend gyors, határozott kialakítása, 

valamint a rendőrség tájékoztatója a terület elhagyásának lehet

séges irányairól. Minden típusú tömegben vannak passzív és ak

tív elemek. Aktívak a hangadók, a szervezők, a rendezők és 

a potenciális rendbontók. Passzívak azok az egyének, akik kí

váncsiságból, félelemből, taktikából, szolidaritásból csatla

koztak a tömeghez.
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Ha a közrend, közbiztonság helyreállítása érdekében szükséges

sé válik a tömeg feloszlatása, a helyszíni parancsnok első

sorban szervezőkön keresztül hasson a tömegre, hiszen így 

a tömeg a kéréssel, felszólítással azonosulhat.

A passzív csoportba tartozók nagy része félelemből is teljesiti 

a rendőrség felszólítását, az aktivak rendszerint nem vagy 

csak taktikai okokból úgy, hogy későbbi időpontban, más terü

leten ismét csoportosuljanak.

Ha az aktív csoportba tartozók nem hajlandók a rendőrséggel 

együttműködni, akkor a felszólításnak a passzív csoportba tar

tozók nagy többségét kell megcéloznia, arra azonban ügyelni 

kell, nehogy a rendőri erők tevékenysége a passzív résztve

vőket is rossz értelemben vett aktivitásra késztesse.

Ezért nem helyes a tömeget teljesen körbezárni, továbbá a hang

adókat a helyszínen kiemelni. A kiemelést azért sem tartjuk 

helyesnek, mivel a rendőrségnek ilyen esetben a fő feladata a 

rend helyreállítása, nem pedig az, hogy néhány tüntetőt jogi 

szankcionálás céljából előállítson, s ezzel a kialakult hely

zetet tovább rontsa.

A kiemelések és előállítások ellen szól az is, hogy végrehajtá

suk indok lehet újabb tüntetésre, és magában hordozza annak 

veszélyét, hogy a szintén felfokozott érzelmi állapotban lé

vő rendőrök túlkapásokat követnek el.

Ezt igazolja, hogy már eddig is érkeztek panaszok előállított 

tüntetővel szemben alkalmazott keményebb eljárás miatt.
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Egyedi esetek ezek, de el lehet őket kerülni. Ezek provoká

ciók is lehetnek. A jogi szankcionálás, ha sor kerül rá, mindig 

egy későbbi feladat.

Természetesen a bűncselekményt elkövetőkre az előzőekben el

mondottak nem vonatkoznak, tüntetéseknél az ő kiemelésük és 

előállításuk indokolt, ha eltávolításukra a rendezők nem képe

sek, vagy nem hajlandóak. Tudni kell, hogy a bűncselekményt 

elkövetők kiemelését a tömeg önmaga elleni beavatkozásnak minő

siti, ugyanúgy, mint a tömeg védelmét célzó rendőri intézkedé

seket / pl. ellentüntetés miatti mozgáskorlátozásokat/.

Tüntetések alkalmával a közrend, közbiztonság fenntartása, 

helyreállítása érdekében leggyakrabban alkalmazandó taktikai 

elemek a következők:

- a gyülekezési, mozgási útvonalak rendőri biztosítása, 

forgalomelterelés / főleg közlekedési rendőrökkel /,

- a tömeg mozgásának korlátozása / előzetes megbeszélés 

szerint /,

- épületek, létesítmények, bejáratok körzetének lezárása 

behatolás ellen / Parlament/,

- a mozgó tömeg irányokba terelése,

- a tömeg kiszorítása egyes területekről,

- újabb gyülekezés megakadályozása,

- a tömeg megvédése,

- végső esetben felszólítás után tömegoszlatás.
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A módszerek alkalmazásakor a hagyományos karhatalmi elveket 

át kell értékelnünk, hiszen a megszokott harcrendi elemek ere

deti funkciójuktól eltérő szerepet kapnak, pl. a kétsoros vagy 

egysoros mozgósorfalat, mely hagyományosan az oszlatócsoport 

harcrendi eleme, létesítmények, bejáratok, utcák lezárására 

alkalmazzuk, továbbá felhasználhatjuk a tömeg békés kiszorí

tására, irányokba terelésére, a tömeg megvédésére, kordonszol

gálatra.

A klasszikus értelemben vett tömegoszlatást csak akkor szabad 

végrehajtani, ha a kifejezetten agresszív csoportos magatar

tás bűncselekmények elkövetésével párosulva a közrendet sú

lyosan veszélyezteti. A többi módszer más esetekben, ha erre 

az új törvényi szabályozás lehetőséget ad / pl. betiltás/, a 

közrend, közbiztonság fenntartása érdekében alkalmazható. A 

jogszabálytervezet szerint betiltható a tüntetés, ha a köz

lekedés rendjét, államhatalmi szervek, bíróságok működését za

varja, illetve bűncselekmény elkövetésére hív fel.

A kifejtetteket erősíti meg egy magát hagyományosan demokra

tikusnak tartó sajtótermék hasábjain közölt közvéleménykutatá

si adat, amely szerint a megkérdezettek több mint 90 %-a 

igényli a tömegoszlatást tüntetéseknél, ha ott kocsikat boro

gatnak, kirakatokat zúznak be.

Tudnunk kell, hogy a tüntetők - a tömeghez tartozás hatása 

alatt - felszabadultabbak, gátlásaik oldottabbak, érzelmi 

állapotuk eltér a megszokottól.
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Ennek következtében olyan magatartást tanúsíthatnak, amely 

konszolidált körülmények között etikailag biztosan nem, de szá

mos esetben még jogilag sem fogadható el. Ez békés tüntetésnél 

is előfordul.

Felmerül a kérdés, érdemes-e, szükséges-e ennek a magatartásnak 

a megszüntetése céljából beavatkoznunk? Úgy vélem, nem.

Hiszen a beavatkozással felszabadíthatnánk a tömegben mindig 

meglévő agresszív indulatokat. A tapasztalatok azt bizonyít

ják, erre az úgymond kifogásolható magatartásra az adott tün

tetések vége felé kerül sor. Példát is mondok: a viszonylag 

békésen lezajlott budapesti tüntetések vége felé rendszerint 

elhangzottak a "rendőrállam!","fasiszta rendszer!" jelmonda

tok .

Ha kritikus helyzet áll elő és a feltételek a tömegoszlatásra 

megérettek, mindig gondolni kell a provokáció lehetőségére 

is. A rendbontás megszüntetésére előbb fel kell kérni a rende

zőket, és ha ez sikertelen marad, akkor kell beavatkozni úgy, 

hogy azt az arányosság elve jellemezze.

A budapesti tapasztalatok a taktikai eljárások terén azt bizo

nyítják, hogy célszerű a gyülekezési helyek, a vonulási útvo

nalak, a célállomás és a várható gyülekezési hely biztosítá

sa. Ezeket a feladatokat egyenruhás rendőri állománnyal kell 

megoldani. A biztosításban bevált a motoros, a gépkocsizó, a 

gyalogos járőr és a kordonszolgálat.
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A Parlament előtt lezajlott tüntetéskor jól szolgálták a terü

let lezárását a kordonrácsok. A kordonszolgálat során a tömeg

gel közvetlenül a rendezők érintkeznek, mögöttük a kordonrács 

és csak utána helyezzük el a rendőri sorfalat.

A tömeg irányokba terelésénél a gyors helyváltoztatásra képes 

motorkerékpáros szolgálat igen hatékonyan alkalmazható.

Ügyelni kell arra, hogy a forgalomirányító járőröket megerősít

ve /3-4 fő / alkalmazzuk. A tüntetéseknél a központi tarta

lékon felül minden helyszínen tartalékot kell képezni.

Arányuk az alkalmazott rendőri állomány 30-40 %-a lehet, ha

ennél kisebb, akkor csak megerősítésekre vehető igénybe, és az 

újabb feladatokhoz az összes létszám növelése szükséges. A 

biztosításban résztvevő erő nagysága a tüntetésről előzete

sen rendelkezésre álló adatok alapján tervezhető. Ahhoz, hogy 

váltásra is legyen lehetőség, a tüntetés biztosítására rendelke

zésre álló erő 50 %-a vehető igénybe maximálisan. Az igénybe 

vett létszámot a feladat, ne pedig a tüntetők létszáma határozza 

meg elsősorban.

Az állomány tudjon róla, hogy van tartalék is, ez növeli maga

biztosságát. Például Franciaországban jól látható módon he

lyezik el a tartalékot, hogy pszichikai hatást érjenek el ve

le. Mi viszont a tartalékot rendszerint elrejtjük.

Tapasztaltuk, hogy a tüntetések biztosításában részt vevő 

rendőri állománnyal a részt vevők egyénileg vagy csoportosan 

vitába szállnak, beszélgetést kezdeményeznek.

ÁBTL - 4.2 - 226 - 163/7 - 4/6 - 1/1989 /31



- 31 -

Úgy vélem, az a helyes, ha arra készítjük fel a személyi ál

lományukat , hogy ne bocsátkozzon vitába a rendőri jelenlét, 

a rendőri intézkedések jogszerűségéről. A tiszti állományból 

elsősorban a "helyszíni parancsnok" tartson kapcsolatot a tö

meggel) a szervezőkkel, a rendezőkkel.

A referátum a viszonylagosan békés lefolyású tömegdemonstráci

ókkal foglalkozott. Szándékosan kerültük a felfegyverkezett, 

kifejezetten agresszív tömeg elleni tevékenységet, a fegyver

használatot, a munkásőrség, a néphadsereg erőinek igénybevé

telét, a különböző, kifejezetten erőszakos eszközök tömeg el

leni alkalmazásának lehetőségét, módjait, a tömegoszlatás 

utáni rendfenntartó feladatokat.

Az eddig lezajlott tüntetések ugyanis azt bizonyították, hogy 

a bejelentett rendezvények nem az alkotmányos rend, a szociális 

ta társadalom megdöntésére irányultak - a szervezők alapvetően 

fenntartották a rendet.

Azonban közismert, hogy a tömegjellegű megmozdulások mindig 

magukban hordozzák a közrend, a közbiztonság megbomlásának a 

veszélyét. Ez pedig a felkészülés jelentőségét igazolja.

Jelenleg erő, taktika szempontjából a rendőri erők urai a hely

zetnek Budapesten és vidéken egyaránt. Perspektívában természe

tesen gondolnunk kell az erőszakos, az államellenes tömegmeg

mozdulásokra, zavargásokra is. De ezek már nem a toleráns ren

dőri magatartást igénylik.
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A következőkben foglalkozni kívánok a tüntetések, sztrájkok 

során alkalmazásra kerülő rendőri taktika tervezésének, szerve

zésének és irányításának kérdéseivel.

A tervezés időszaka a tüntetés, illetve a sztrájk előzetes 

adatainak ismertté válásától a biztosítási terv elkészítéséig 

tart.

A tüntetés, a sztrájk ismertté válhat a rendezők bejelenté

séből vagy operatív adatokból.

Az eddig szervezett tüntetéseket a szervezők Budapesten, de 

vidéken is előzetesen bejelentették az illetékes rendőri szer

veknek, ezt a bejelentési kötelezettséget a gyülekezési jog 

tervezete is tartalmazza. Jelenleg még egy tartalmában ela

vult, 5159/1945. BM számú rendelet szabályozza a tüntetések le

folytatásának rendjét.

A sztrájkok kezelésének a gyakorlata még nem alakulhatott ki, 

de a bejelentési kötelezettséget a sztrájk jogi szabályozá

sának előkészületeinél is figyelembe veszik.

Amennyiben operatív adatok alapján jut tudomásunkra sztrájk 

vagy tüntetés szervezése, az operatív érdekek védelmét szem 

előtt tartva meg kell kísérelni a kapcsolatfelvételt a szerve

zőkkel .
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Ennek kapcsán meg kell ismerni a szervezők szándékait, a részt 

vevők várható létszámát, a sztrájk vagy a tüntetés célját. 

Adatokat kell szerezni a tervezett időtartamról, és ha köz

területet kívánnak igénybe venni, a gyülekezési helyekről, a 

vonulási útvonalról, a célállomásról.

A kapcsolatfelvétel tényét, témáját, a szerzett információ

kat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Budapesten ezt a felada

tot a főkapitányság végzi, pontosabban a főkapitány-helyettes 

és a közbiztonsági osztályvezető. Sztrájkokról szóló bejelen

tések feldolgozásának a gyakorlata még nem alakult ki.

A megyei főkapitányságokon ezt a feladatot a rendőr-főkapitány 

helyettesének feladatkörébe lehetne utalni, vagy a kapitány

ságvezetői szintre le lehetne adni. Az új jogi szabályozók 

hatálybalépése után az adatok ismeretében el kell dönteni, hogy 

a tervezett sztrájk, illetve tüntetés törvényes-e, vagy tör

vényellenes-e. Ennek megfelelően a jogszabályban előirt határ

időn belül meg kell hozni a döntést: a tüntetést tudomásul 

vesszük vagy betiltjuk. Ezt írásban közölni kell a szervezőkkel. 

Ha a jogszabályok alapján törvényes a tüntetés, akadályozni nem 

szabad. Várható, hogy a sztrájkot a rendőrségnek csak akkor 

jelentenék be előre, ha közterületet kívánnak igénybe venni, 

mivel ilyen esetben a sztrájkolókra is a gyülekezési jogról 

szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.
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Egyéb esetekre az előkészítő szakaszban lévő sztrájkjogi tör

vénytervezet úgy rendelkezik, hogy a szervezők a létesítmény 

/ szakmai egység / vezetésének kötelesek bejelenteni a sztrájk 

meghirdetését.

A rendőrség tiltó határozata a gyülekezési jog törvényterve

zete szerint bírósági úton megtámadható. A bejelentési kötele

zettség előírásával viszont elérhető, hogy a felkészülésünkre 

elegendő idő álljon rendelkezésre.

Az NSZK-beli statisztikai adatok azt mutatják, hogy az álta

luk vizsgált időintervallumban 15 %-nyi arányt képviseltek 

a be nem jelentett tüntetések, de ezek szervezéséről is előze

tesen értesült a rendőrség.

Célszerűnek tartjuk, hogy akár tiltó határozatot hozott a 

rendőrség, akár nem, a szervezés időszakában a szervezőket ala

posan megismerjük, s beszéljünk velük. Ennek során tisztázni 

kell előttük a felelősség kérdéseit, közölni az általunk ja

vasolt időpontmódosításokat, ajánlani a rendezői biztosítók 

létszámát. Abból kell kiindulni, hogy a rend fenntartása alap

vetően az ő feladatuk. Ezt a folyamatos párbeszédet a rendő

ri szerv és a tüntetés szervezői között fenn kell tartani. 

Alapvető, hogy megértessük a szervezőkkel, ha nincs tiltó ha

tározat, a rendőrség minden erővel a tüntetés békés lefolyta

tásának biztosítására, nem pedig a megakadályozására törekszik.
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Ha a tiltó határozatot a bíróság jogerőre emelte, azt kell 

tudatosítanunk, hogy a rendőrség a tüntetés létrejöttét 

megakadályozza. A párbeszéd fenntartása mellett meg kell 

tervezni, és biztosítási tervben kell rögzíteni feladatain

kat.

A biztosítási terv tartalmazza:

- a tervezett demonstrációról rendelkezésre álló adatokat,

- a biztosítási parancsnokát, helyettesét,

- a KOT vezetőjét
Budapesten és a megyeszékhelyeken,

- a KOT összetételét

- az operatív parancsnokot,

- a helyszíni parancsnokokat és a beosztott állomány létszá

mát ,

- az összesített létszámadatokat,

- a tartalékok létszámadatait, a parancsnokok nevét, elhelye

zésüket ,

- a vezénylési és a készenléti időpontokat helyszínenként,

- az állomány felszerelését, a hívóneveket,

- a rádióösszeköttetés rendjét,

- helyszínenként az állomány konkrét feladatait és a felállí- 

tási helyeket létszámmal,

- az előállítás módját, helyeit, az elszámoltatás rendjét,

- helyszínenként az állomány konkrét feladatait és a felállí- 

tási helyeket létszámmal,
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- az előállítás módját, helyeit, az elszámoltatás rendjét,

- a váltás, a pihentetés, az összevonás, az anyagi biztosítás 

rendjét,

- egymás felismerési jeleit.

A biztosítási terveket eddig a főkapitányság vezetője hagyta 

jóvá, valamennyi terv egyedi volt.

Ha a demonstráció váratlanul következik be, terv készítésé

re akkor is szükség van. Ilyen esetben egy szűkített törzs 

állítsa össze.

A demonstráció tervének ismertté válásától a bekövetkezéséig 

rendelkezésre álló idő egyharmad részét a tervezésre, és 

kétharmad részét az alárendeltek felkészítésére indokolt for

dítani.

A feladat tervezésének időszakában igen fontos a végrehajtó 

állomány szükséges létszámának meghatározása és feladatainak 

konkretizálása .

A létszámszükséglet meghatározása során sokszor nehéz fela

dat - főleg vidéken - a teljes létszám kiállítása.

Köztudomású, hogy a jelenleg rendelkezésre álló megyei karha

talmi századok létszáma viszonylag kevés, ha egy megyében egy

idejűleg több városban rendeznek demonstrációt. Viszont a 

tervezett jogi szabályozás sem fog lehetőséget adni arra, hogy 

a rendőrség, esetleges létszámhiányára hivatkozva a demonst

rációt betiltsa, s a betiltás sem garancia arra, hogy a ter

vezett demonstráció nem jön létre.
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Elvileg Budapesten rendelkezésre áll a VCSÉK BM FRE és a BM 

rendőri tanintézetek állománya, mint központi tartalékerő-, 

Miskolcon a FRE 1 zászlóalja, de úgy vélem, kicsi a valószí

nűsége annak, hogy adott esetben vidéki feladatokra 1-2 szá

zadnál nagyobb erőt lehetne onnan vezényelni.

Lehetőség van még - bár ez most újbóli kidolgozás alatt van

- a Magyar Néphadsereg helikoptereinek igénybevételével egy 

század szállítására az ország területén, bár ennek az időnor

mája elég nagy.

A meglévő létszámbeli korlátokat ellensúlyozni lehet a helyes 

taktikával, a gyors, határozott cselekvéssel, együttműködő 

erők, technikai eszközök / kordonrács/ alkalmazásával.

A tömeg elleni konkrét tevékenységre viszont minden esetben 

kizárólag rendőri erőt kell tervezni.

Csökkenthetjük a biztosító erők létszámát, ha a demonstráció 

lefolytatásához mi javasolunk közterületet és ezt el is tudjuk 

fogadtatni a tüntetés szervezőivel.

A biztosításban és végső esetben a tömeg elleni tevékenységnél 

az állomány feladatait konkrétan kell megszabni, hiszen állo

mányunk egy-egy tagja - vérmérsékletétől függően az őt ért 

sérelem esetén - hajlamossá válhat indokolatlan erőszak al

kalmazására, agresszivitásra. Tudatosítani kell, hogy a demonst

ráció alapvetően nem bűnözők gyülekezete.
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Jó elképzelésnek tartjuk - több megyei rendőr-főkapitányság

nál azt a tapasztalatunkat -, hogy a kiadott tömegoszlató 

felszerelésekhez 40-60 fős központilag irányított alegysé

geket hoztak létre, amelyeket speciálisan kiképeztek erre a 

feladatra, igénybevételre.

A megtervezést kövesse a megszervezés időszaka. Itt fő fela

dat a biztosítási tervekben foglaltak ismertetése az állomány

nyal, majd az állomány konkrét felkészítése, a tökéletes hír

rendszer kiépítése, a szükséges ellenőrzések megtervezése.

A tevékenység megkezdése előtt külön-külön, pontosan kell el

igazítani a feladatot végrehajtó parancsnoki és beosztotti 

állományt. Eddigi tapasztalataink szerint, nagyon lényeges kér

dés, hogy legfeljebb két lépcsőben történjen az eligazítás. 

Előbb a biztosítás parancsnoka eligazítja a közvetlen vezetőket, 

a következő lépcsőben viszont a közvetlen vezetők a végre

hajtó állományt készítsék fel a tevékenység végrehajtására. 

Ennek alapvető fontossága abban rejlik, hogy az információk, 

a feladatmeghatározások ne torzulhassanak.

A tüntetések nyílt rendőri biztosításának megtervezéséért, meg

szervezéséért és végrehajtásáért a biztosítás parancsnoka felel. 

Budapesten ezt a feladatot eddig a BRFK vezetője látta el.
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Tapasztalataink alapján arra készülünk, hogy kisebb jellegű, 

kisebb méretű tömegdemonstrációk esetén a biztosítás vezeté

sét, irányítását alacsonyabb szintre helyezzük.

A biztosítás parancsnokának munkáját segítette a működő karha

talmi operatív törzs.

A kialakult gyakorlat szerint, ha a bejelentett tüntetést be

tiltják, hírközlő szervek utján teszik közzé a betiltás tényét. 

Ez a gyakorlat az elkövetkező időben is követendő, sőt ez kö

telessége az illetékes biztosítási parancsnoknak. A biztosí

tás során a tüntetés szervezőivel a kapcsolattartás a hely

színi parancsnok feladatát képezte, képezi. Több esetben hang

súlyosan említettem a helyszíni parancsnok személyét, kijelölé

sének szükségességét. Úgy ítéljük meg, hogy döntő fontosságú 

az olyan felkészült parancsnok a helyszínen, aki a helyi kö

rülményekből következtetni tud arra, hogy a tüntetést a bejelen

tésnek megfelelően szervezték-e, biztosítva van-e a megfelelő 

rendezői gárda, esetleg szükséges-e a rendezvény feloszlatása.

A feloszlatás kérdésében kifejezetten a helyszíni parancsnok 

döntése, elhatározása lehet a mérvadó, úgy, hogy természetesen 

jelentést tesz előzetesen a biztosítás parancsnokának.

Nagyon fontos kérdés a sajtóval a megfelelő kapcsolattartás, 

különösen a tüntetés utáni időszakban. Amennyiben pedig a tün

tetésre nem kerülhet sor, akkor a sajtóban megjelenő előzetes 

bejelentés alkalmával.
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A rendőrök figyelmét nyomatékkai kell felhívni arra, hogy rend

kívül sok újságíró, fotó- és televíziós riporter jelenik meg a 

tüntetéseken, akik az ott történteket - a biztosítás során 

foganatosított intézkedéseket is - megírják, filmen rögzítik. 

Erről tudjanak, ennek megfelelően lépjenek fel.

Összefoglalásként megállapíthatjuk: a sztrájk és a tüntetés ke

zelése újszerű feladat, amit eddig szerveink eredményesen 

oldottak meg. A már gyakorlati tapasztalatok általánosítása, 

a várható jogi szabályozók kihirdetése az elkövetkezendő időben 

egyértelműbbé teszi munkánkat. Tevékenységünk ezután is a 

figyelem középpontjában lesz.

Nem szabad engednünk, hogy esetenként hátrányos sajtóvisszhang 

miatt a biztosítás tiszti és tiszthelyettesi állománya elbi

zonytalanodjon. Ezért a rendszeres felkészítés és a következe

tesen toleráns rendőri magatartás az alapja a további munkánk

nak.

Ehhez kívántam referátumommal hozzájárulni.
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Dr. Szikinger István r. százados, 

adjunktus, RTF

Miniszterhelyettes Elvtárs!

Tisztelt Tanácskozás!

Hozzászólásomban a tömegdemonstrációk és az alkotmányosság né

hány összefüggésével kívánok foglalkozni. Bevezetőül elmondom, 

hogy a Magyar Nemzet mai, 1988. december 13-ai számában olvas

tam azt a "színes" beszámolót, amely arról szól, hogy a rendőr 

megállít egy tilosban áthaladó fiatalembert. Igazoltatja, ki

derül, hogy a fiú egyetemista. "Maga biztosan FIDESZ-tag"-mond- 

ja neki gúnyosan. "Nem kérem, nem vagyok az" - válaszolja a fiú. 

"No, akkor maga biztosan rendes ember, most az egyszer elengedem 

a büntetést" - fejezi be az intézkedést a rendőr.

Nem tudom, hogy ez az eset a valóságban megtörtént-e, minden

esetre jellemzőnek tartom arra a rendőri gondolkodásmódra, 

amely szerint a testület tagjai kötelességüknek érzik a politi

ka megfelelő alakítását még a formális értelemben vett törvé

nyesség rovására is. Úgy vélem, ennek a magatartásnak nagyon is 

reális alapjai vannak abban a jogi szabályozásban, amely egy ko

rábbi, monolit típusú hatalomgyakorlás keretébe illeszkedett. 

Ebben a rendszerben a rendőrség valóban integráns része volt an

nak a struktúrának, amely egyedi esetekben is igényt formált 

annak eldöntésére, hogy mi a helyes és helytelen, mi az, ami meg
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engedett, illetve tiltott. Ez a megközelítés nem igényelte, sőt 

nem is igazán törte a jogszabályokban általános érvénnyel megfo

galmazott akaratot. A rendőrség tehát még az erre irányuló szán

dék mellett sem lehetett volna legalisztikus, mivel egyszerűen 

hiányoztak - nagyrészt még ma is hiányoznak - azok a jogszabá

lyok, amelyeket alkalmazni lehetne.

Tanácskozásunk tárgya szempontjából mindez azért lényeges, mert 

a gyülekezési jog szabályozására is az jellemző, hogy konkrét 

hatásköri és eljárási előírások nélkül kell eleget tenni annak 

az alkotmányos elvnek, amelynek értelmében a gyülekezési jog a 

szocializmus és a nép érdekeinek megfelelően gyakorolható.

A jelenlegi társadalmi-politikai helyzetben ez a fajta megkö

zelítés tovább nem tartható. Szeretném hangsúlyozni: nem arról 

van szó, hogy a rendőrség tevékenysége depolitizálódik, hanem 

pontosan arról, hogy a párt jelenlegi politikája érvényesítését 

kell szolgálnia. Eszerint a határozottan és egyértelműen meg

jelölt keretek /az alkotmányosság/ között nem hatalmi-adminiszt- 

ratív, hanem politikai eszközökkel érvényesíti akaratát, elkép

zeléseit. Ha tehát az e keretek között mozgó, de a párt hivata

los politikájától eltérő véleményeket kifejező demonstrációkkal 

szemben a rendőrség eljár, ezzel az ellenzék szemében a hatalom 

sérti meg a saját maga által felállított szabályokat, azok be

tartása tehát a továbbiakban őket sem kötelezi. Ez pedig belát

hatatlan következményekre vezethet.
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Mindezek alapján azt kell mondanunk, hogy szerepváltásra van 

szükség a rendőrség egész társadalmi, politikai helyzetében, 

az államszervezetben kifejtett tevékenységében.

Ezt a szerepváltást jelzik azok a magas szintű jogszabályok is, 

amelyek többek között a gyülekezési joggal kapcsolatos rendőri 

hatásköröket fogják leírni. Arról van szó, hogy a gyűlések be

tiltását egészen szűk körben, és akkor is csak relatíve /tehát 

csak meghatározott helyen és/vagy időben megtartva/ teszi lehe

tővé a gyülekezési jogról szóló törvénytervezete. A bejelentett 

gyűlés csak akkor tiltható be, ha az népképviseleti szerv, bíró

ság munkáját, avagy a közlekedés rendjét veszélyeztetné. Nincs 

tehát lehetőség arra, hogy politikai megfontolásokból, sőt még 

előre látható bűncselekmények megelőzése céljából is, a gyüleke

zési jogot korlátozzák. Ezzel szemben fel kell oszlatni mindazo

kat a gyűléseket, amelyek bűncselekmények elkövetéséhez vezet

hetnek, mások jogait sértik stb. Ugyancsak szeretném felhívni a 

figyelmet arra, hogy a jelenlegi tervezet egyáltalán nem teszi 

lehetővé úgynevezett "spontán" gyűlések, tüntetések közterüle

ten való megtartását. Ebből következik, hogy például egy március 

15-i hivatalos ünnepség befejezését követően minden különösebb 

mérlegelés nélkül fel kell oszlatni azokat a csoportosulásokat

- politikai jellegre tekintet nélkül -, amelyek folytatni kíván

ják az ünneplést.
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Röviden összefoglalva az elmondottakat az a meggyőződésem, 

hogy a "rendfenntartó" rendőrség helyébe a "jogalkalmazó" 

típusú rendőrséget kell állítani. Ez olyan szemléletválto

zást igényel valamennyiünktől, amelyre nemigen vagyunk fel

készülve. Ennek tudatosítását szolgálja mai tanácskozásunk is.
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Zahorecz Imre r . alezredes, 

szakcsoportvezető, RTF

Tisztelt Miniszterhelyettes Elvtárs!

Kedves Elvtársak!

Engedjék meg az ankét tisztelt résztvevői, hogy a főreferátum

hoz kapcsolódva röviden szóljak néhány konkrét feladatról, 

amelyeket mi fontosnak és szükségesnek tartunk, és amelyek az 

állambiztonsági szolgálat ezirányú funkcionális tevékenységével 

összefüggenek. Ezek a feladatok az állambiztonsági felderítő 

munka tömegdemonstrációkkal kapcsolatos főbb feladatai.

Bevezetőül a gyülekezési jog gyakorlásának állambiztonsági, 

rendőri és karhatalmi vonatkozásaival összefüggésben hangsú

lyozzuk :

Az elfogadásra kerülő törvényből adódó összbelügyi feladatok 

nem a sors és a földöntúli hatalmak csapásaként hárulnak a BM 

szervekre. Megoldásukhoz alapvető a szemléletformálás és az 

érintett állomány felkészítése ezekre a feladatokra. Úgy gon

doljuk, hogy az ankét célja is ez. Bízunk abban, hogy hozzájá

rulunk az ezirányú munka tervezéséhez, szervezéséhez.
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A BM, ezen belül kiemelten az állambiztonsági szerveknek a te

vékenységét továbbra is az aktív külső és belső ellenségre kell 

koncentrálni. Ezzel összefüggően hadd idézzem Grósz elvtársnak 

a budapesti pártaktíván elmondott markáns gondolatait:

"Van, lesz, mert eddig is volt jobboldali, rendszerellenes, 

szélsőséges áramlat. Ne áltassuk magunkat, 1945 óta mindig is 

volt az országban. Elképzelhető, hogy ezek az erők a jövőben 

markánsabban szerepelnek majd a politika színpadán. Úgy véljük, 

ezekre kell nekünk koncentrálnunk és azt biztosítanunk, hogy 

csak a politika színpadán léphessenek fel, betartva a törvé

nyes rendelkezéseket."

A BM-szervek ezirányú funkcionális feladatai végrehajtásához, 

a törvényes és szakszerű intézkedésük rendszerének kialakításá

hoz és alkalmazásához fontos lesz a csapatmunka /a kifejezést 

miniszterelnökünktől vettem át/.

A következőkben a tervezett tömegdemonstrációkkal összefüggő ál

lambiztonsági felderítőmunka alapvető céljával, feladataival 

foglalkozom. Elsődleges feladatunk, hogy a kellő időben ellássuk 

a szükséges és elégséges információkkal a vezető párt- és állami 

szerveket - szükség szerint a szakmai szerveket is -, hogy azok 

optimális döntéseket hozhassanak, s ha kell, konkrét intézkedé

seket tehessenek; s hogy ajánlásokat, javaslatokat dolgozzunk 

ki az egyes szerveknek, hogy az esetleg kialakuló válsághelyzetet 
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megoldhassák, az állam- és közbiztonságot súlyosan veszélyezte

tő eseményeket megelőzhessék, befolyásolhassák, akadályozhassák, 

korlátozhassák és végső esetben megszakíthassák.

Feladatunk az is, hogy a vezető párt- és állami szervek döntései 

alapján az állambiztonsági szolgálat különböző ágai és más BM- 

szervek engedélyezési és egyéb megelőző intézkedéseihez, bizto

sítási feladataik tervezéséhez, szervezéséhez a szükséges infor

mációkat folyamatosan biztosítsuk.

További feladatunk, hogy a rendelkezésre álló összoperatív erők- 

eszközök célirányos, hatékony alkalmazásával a kialakult helyzet

nek legjobban megfelelő taktikai eszközökkel és módszerekkel 

védjük a demonstrációk szervezőit, résztvevőit, pozitív irányban 

befolyásoljuk, folyamatosan biztosítsuk a rendezvények békés jelle

gét, ellenséges célzattal történő kihasználásukat megelőzzük.

Feladatunk még, hogy a közbiztonsági és a karhatalmi erők felké

szítéséhez, készenlétbe helyezéséhez, hatékony alkalmazásához 

szükséges információkat megszerezzük, ezen erők működését se

gítsük .

Néhány szó a tervezett tömegdemonstrációkkal összefüggő állam

biztonsági felderítőmunka főbb időszakairól, ezek hírigényéről.

ÁBTL - 4.2 - 226 - 163/7 - 4/6 - 1/1989 /48



- 48 -

A tervezés, szervezés időszaka /első időszak/:

Ezen időszakban alapvető feladat a tervezett rendezvények enge

délyezéséhez, illetve a kérelem elutasításához szükséges infor

mációk, jogi erejű bizonyítékok megszerzése és folyamatos to

vábbítása /ajánlásokkal, javaslatokkal együtt/ az engedélyező 

szervekhez, hogy döntésüket meghozhassák. Az engedélyezés, el

utasítás kérdésében az állásfoglalás igen sokirányú tevékenység 

eredménye, és ebben domináns szerep hárul az állambiztonsági 

szervekre. Az ezirányú felderítőmunka konkrét hírigénye annak 

megállapítására irányul, hogy:

- a rendezvény nem valósit-e meg bűncselekmény elkövetésére ösz

tönző felhívást, annak előkészületét, kísérletét;

- nem jár-e mások jogainak és szabadságának sérelmével;

- a hatósághoz intézett bejelentésben foglaltak megfelelnek-e

a valóságnak /a benne foglaltaktól eltérnek-e az előkészüle

tek/ ;

- a szervezők és a rendezők által tervezett és vállalt biztonsági 

garanciák, intézkedések hatékonyak-e;

- az előre megfogalmazott petíciók, egyéb követelések tervezett 

átadása nem rejt-e veszélyt /levélbomba is lehet/;

- az esetleges elutasítás milyen válaszlépéseket válthat ki 

/engedély nélküli megtartásra való felkészülés, a szervezők, 

rendezők kész tények elé állítása, un. patthelyzet teremtése/;

- a szervezőknek, a rendezőknek vannak-e a rendőrség, a karha

talom megtévesztésére, kijátszására irányuló terveik;
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- várhatók-e a rendezvény békés jellegének és hangulatának ellen

séges célzatú befolyásolására tervezett akciók; ellenséges 

személyek, csoportok, hangadó garázda elemek felhasználása;

- várható-e ellenséges jelszavak hangoztatása, röplapok, egyéb 

szimbólikus tárgyak viselése, terjesztése;

- terveznek-e provokációkat /a tömeg, a rendőrök, a karhatalom 

ellen/;

- vannak-e esetleges fegyveres akciókra, felfegyverkezésre utaló 

előkészületek;

- várhatóan milyenek lesznek a feloszlatás esetére tervezett vá

laszlépéseik /a rendőri, karhatalmi erők morális befolyásolá

sa pl. nők, gyermekek felhasználásával, a rendőri erők felhasz

nálásának, esetleges átcsoportosításának megakadályozása, az 

erők szétforgácsolása/.

A végrehajtás időszaka /második időszak/:

Ezen időszakban a felderítőmunkának igen dinamikusnak és meg

szakítás nélkülinek kell lennie, mivel szinte percről-percre 

biztosítani kell a különböző operatív és nyílt intézkedésekhez 

/befolyásoló,akadályozó, korlátozó, megszakító/, végső esetben a 

rendezvény feloszlatása megkezdéséhez szükséges információk és 

jogi erejű bizonyítékok folyamatos megszerzését és azonnali to

vábbítását az akcióközpontokba.
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Az ezirányú felderítőmunka főbb feladatai, hírigényének irányai:

- a rendezvény menetének, hangulatának folyamatos figyelemmel 

kisérése minden lehetséges erővel, eszközzel és módszerrel;

- minden, a változtatásra irányuló szándék, előkészület, felhí

vás felderítése /menetvonal, program, napirend, kulminációs 

időpontok, félbeszakítás, újrakezdés/;

- ellenséges célzattal történő befolyásolásra irányuló akciók, 

felhívások;

- provokációra irányuló felhívás, annak előkészülete;

- esetleges merényletre utaló előkészületi jelek;

- a szervezők, rendezők és a rendőrség által kiemelt személyek 

kiszabadítására irányuló akciók megkezdése;

- a feloszlatás akadályozására, korlátozására irányuló akciók

/az úttestre ülés, fekvés, elbarikádozás, gyújtogatás stb./;

- felfegyverkezésre utaló előkészületek;

- a rendezők, szervezők, részéről megtett, illetve a meg nem tett,

de előzetesen ígért biztonsági intézkedések;

- a feloszlatás esetleges bírói vizsgálatához szükséges jogi ere

jű bizonyítékok szerzése.

Alapvető feladat ebben az időszakban a tömegdemonstráció résztve

vőinek minden lehetséges erővel, eszközzel pozitív irányú befo

lyásolása.
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rendezvény befejezésének időszakában /harmadik időszak/ a

hírigény fő irányai és a feladatok a következők:

a demonstráció befejezésének ellenőrzése /ameddig indokolt/ 

kiterjed:

a félbeszakításra, más helyen újrakezdésre,

más időpontban az engedély nélküli újramegrendezésre irányu

ló előkészületekre,

a befejezés megzavarására irányuló előkészületekre;

- a rendezvény elhagyott helyszínének vizsgálata során történ

jék meg:

- az ellenséges propagandaanyagok, feliratok, tárgyak össze

gyűjtése, eltávolítása, vizsgálata;

- a hazai tömegkommunikáció számára hiteles információk szol

gáltatása, más, ellenséges hírügynökségek híranyagainak 

szükségszerinti cáfolata;

- a rendezvények során kiemelt, eltávolított személyek ügyében az 

intézkedések megkezdése a megszerzett információk és jogi erejű 

bizonyítékok alapján, ilyenek:

- a rendezvényt zavarók,

- a fegyveres, illetve felfegyverkezett résztvevők,

- anyagi kárt okozók,

- rendőri, karhatalmi erőknek ellenszegülők,

- a rendezvény ellenséges célzatú befolyásolására a kialakult 

helyzet kihasználására akciókat kezdeményező, vezető ellensé

ges személyek.
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A rendezvény biztosítására irányuló állambiztonsági munka, a 

tájékoztatás, az együttműködés értékelése főbb szempontjai:

- törvényesség, szakszerűség;

- a pozitív és a negatív tapasztalatok /minden területet érintő

en/ összegzése;

- a tapasztalatok alkotó felhasználása a konkrét gyakorlati 

munka tervezésében, szervezésében, az ezirányú felkészítő, 

oktató munkában.

Végezetül utalni kívánok bizonyos kérdésekre, amelyek részben a 

gyülekezési joggal, részben egyéb jogi szabályozással kapcsola

tosak és az állambiztonsági, rendőri, karhatalmi feladatok belső 

szabályozóit érintik.

A jogállamiság rendszerében újólag meg kell vizsgálni az új 

jogszabályokkal összefüggésben az állam- és a közbiztonság rend

szerét, ezen belül az állam- és a közbiztonságot fenyegető ve

szélyt. Ugyancsak vizsgálni kell az ezen időszakban bevezethető 

megelőző, korlátozó és rendkívüli intézkedések körét, mechaniz

musát, bevezetésük feltételeit, meg kell határozni az intézke

désre jogosultakat, és a büntetőjogi szankciókat, újra kell 

fogalmazni a rendkívüli helyzet, állapot feltételeit, kialakulá

sát és kinyilvánítását.
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A gyülekezési jog zavartalan gyakorlásának biztosításához újra 

kell szabályozni a vonatkozó funkcionális feladatokat, újra 

meghatározni az egyes szervek részéről alkalmazható megelőző, 

akadályozó, korlátozó, megszakító intézkedéseket.

Szintén szabályozás tárgyának kell lennie, hogy a BM-szervek 

hogyan vegyenek részt jogi félként az általuk hozott elsőfokú 

államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatában, illetve 

a feloszlatás jogellenességének megállapításában.

Az intézkedések kidolgozása során a törvényadta lehetőségek kö

zül kell kiválasztani a célnak legjobban megfelelőket. A ko

rábbi intézkedéseink zömének ma már törvényes alapja nincs, így 

a teljes megelőzési rendszert újólag kell szabályozni, összhang

ban az alkotmányban és más törvényekben, törvényerejű rendele

tekben szabályozott elvekkel.
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Dr. Kis Géza r. őrnagy ,

a hadtudomány kandidátusa, RTF

Miniszterhelyettes Elvtárs!

Tisztelt Tanácskozás!

Korreferátumom témája a rendőri állomány pszichés felkészíté

se a tömegmegmozdulásokkal szembeni fellépésre.

Mindannyian tapasztalhatjuk, hogy az utóbbi egy évben jelentős 

változások történtek hazánkban. Szinte naponta olvashatunk új 

rendeleteket, vezetői nyilatkozatokat, melyek jelzik, hogy Ma

gyarországon kitapinthatóan nyitottabbá vált a politikai irá

nyítás, a társadalmi élet. Ezek a változások új helyzet elé 

állítják a rendőrséget. Ma még érezhető némi bizonytalanság a 

rendőri állománynál az új helyzetek kialakulásával és a rájuk 

való reagálással kapcsolatban. Oka ennek az is, hogy a nagyfo

kú liberalizálódás elmosni látszik a határokat az ellenséges és 

az ellenzéki magatartás között, e kettő eddig is meglehetősen 

bizonytalan mezsgyéjén. Az ügyesség, a vezetői rátermettség és 

a gazdasági hatékonyság mai megítélése gyakran bizonytalanítja 

el azt, aki az ügyeskedőkkel, a zavarosban halászokkal szemben 

kíván fellépni. Hasonlóan ellentmondásos a tömegmegmozdulások 

megítélése is. Mind nyitottabbá váló politikai életünkben dekla

ráljuk a gyülekezési szabadságot, a társaságok alakításának jo
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gát, sőt hamarosan realizálódik a sztrájkjog is. Tény azonban, 

hogy mindezek egyértelmű megítélésében nincs egységes állás

pont a rendőri állomány körében. Most igazán élőnek tekinthet

jük azt a marxista tételt, mely a tudat lépéshátrányát hangoz

tatja a társadalmi léttel szemben.

A nyíltság és a nyitottság politikája lehetővé teszi, hogy az 

állampolgárok mind politikai felfogásukat, mind a gazdaság kér

déseiről alkotott véleményüket tüntetésekben, sztrájkokban fe

jezzék ki. Várhatók olyan tömegmegmozdulások is, melyeket 

kisebb-nagyobb csoportok, ellenzéki vagy ellenséges szervezetek 

provokálnak, hivatkozva demokratikus jogaikra.

Ezeken a tömegmegmozdulásokon a rendőrségnek jelen kell . 

A fellépés módját, a beavatkozás szintjét és fokát a mindenkori 

parancsok határozzák majd meg, feltehetően a tömegmegmozdulások 

jellegétől, céljaitól és a közrendet veszélyeztető tartalmától 

függően.

A továbbiakban fel kívánom vázolni azokat a pszichológiai gon

dolatokat, amelyek - kiegészítve a szakmai képzés kereteit - 

segítséget nyújthatnak a rendőri állomány felkészítéséhez a tö

megmegmozdulásokkal kapcsolatos fellépésre.

Előre kívánom bocsátani, hogy e pszichológiai szempontú elemzés 

során általánosságban értelmezzük a tömegmegmozdulásokat mint 

olyan szociológiai, szociálpszichológiai jelenségeket, melyek a 

rendőr számára - feladata végrehajtása során - konfliktushelyzetek 
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forrásai lehetnek. E szociálpszichológiai konfliktushelyzetek 

lényege megítélésünk szerint az, hogy a rendőrség a rend fenn

tartása - esetleg helyreállítása - érdekében, adott esetben, 

manifeszt módon szembekerülhet egy általában nagy létszámú tö

meggel, mely tömegnek a mozgása, agresszív tartalma, dinamikája 

nem ritkán kiszámíthatatlan. Az ilyen helyzetek részint a töme

gek nagy létszáma miatt, részint a tömegmozgás előrejelzéseinek 

kiszámíthatatlanságai miatt nem modellálhatók. Ez azt jelenti, 

hogy valós tömegmozgásokat oktatási, kiképzési céllal létrehoz

ni nem lehet. Ezért a rendőri állomány speciális felkészítésére 

- olyan értelemben, hogy minden várható szituációra kész fellé

pési struktúrával rendelkezzen - nincs lehetőség.

Általánosabb hatású felkészítés szükséges részint abban az érte

lemben, hogy annak lehetőség szerint az állomány minden tagjára 

ki kell terjednie, hisz nem lehet előre tudni, hogy milyen erők 

bevonására lesz szükség egy adott helyzetben-, részint olyan érte

lemben, hogy ki kell alakítani a személyiségnek azt a fajta sta

bilitását, biztonságérzetét, amely lehetővé teszi, hogy a rendőr 

minden konfliktushelyzetben a körülményeknek megfelelően, hatá

rozottan és fegyelmezetten lépjen fel.

A fizikai és a pszichikai felkészítés elválaszthatatlan egymás

tól. Dialektikus kapcsolatukból következik, hogy egyik terüle

ten elért eredmények, illetve a megjelenő hibák kölcsönösen 

visszahatnak a másik területre, annak eredményeire, illetve 
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kudarcaira. A pszichikai felkészítés tartalmát azon lelki tu

lajdonságok kialakítása képezi, amelyek alkalmassá tesznek ar

ra, hogy valós konfliktushelyzetben képesek legyünk a felada

tok sikeres teljesítésére. E tevékenység részei a politikai 

nevelőmunka, a szakmai felkészítés, a közösségi normák és az 

egymás iránti bizalom erősítése, az érzelmi-indulati és akara

ti funkciók kontrolljának kialakítása és nem utolsósorban az 

Én-erők - az önuralom, az önbizalom, a reális Én-kép és önkont

roll erősítése.

A rendőr belső stabilitásának kialakítása három - egymással szo

rosan összefüggő, hatásmechanizmusában elválaszthatatlan - irány

ban realizálható. Ezek a következők:

- az értelmi szférára gyakorolt hatások,

- az érzelmi szféra erősítése,

- a morális biztonság kialakítása.

A továbbiakban ezek tartalmi elemeit részletezzük.

1. Az értelmi szférára gyakorolt hatások

A politikai tisztánlátás, az ideológiai stabilitás, a társadal

mi és gazdasági mozgások megértése és elfogadása mind a tudat

formáló tevékenység részei. A személyi állomány politikai neve

lése, illetve e nevelőmunka hatékonyságának fokozása napjainkban 
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is aktuális feladat. Indokolják ezt a rendőrséghez történő fel

vételek tapasztalatai, a személyi állomány összetétele. Indokol

ja az a tény, hogy az utóbbi évtizedben adottnak vettük a szemé

lyi állomány elkötelezettségét, szükségszerűnek a kritikus hely

zetekben való helytállását, és kevesebbet törődtünk a tudatfor

málással, a meggyőződés kialakításával. Megelégedtünk egy for

mális és helyenként csupán verbális szintű alkalmazkodással. És 

végezetül indokolja a politikai nevelőmunka hatékonyságának foko

zását napjaink politikai, gazdasági és társadalmi helyzete, mely

ben egyre nagyobb realitást kap az a prognózis, hogy a rendőri 

állomány gyakrabban fog szembekerülni beavatkozást igénylő és 

így a helytállást próbára tevő helyzetekkel. Alapvető fontosságú 

tehát, hogy a rendőrség tagjait meggyőzzük jelenlegi politikánk 

helyességéről, ideológiai-társadalmi és gazdasági lépéseink szük

ségességéről. A meggyőződés olyan ismeretrendszer, mely magában 

hordozza a megvalósítás és a cselekvés szándékát, tehát motivá

ció a kívánt ügy érdekében. A meggyőződés kialakítása során ar

ra kell törekedni, hogy a közölt ismereteink igaz voltát értel

mével felfoghassa, érzelmeivel magáévá tehesse a beosztott. E 

cél elérése érdekében helyes vonzó példákkal és gyakorlati ta

pasztalatokkal illusztrálni mondanivalónkat. Minél intelligen

sebb az egyén, annál inkább igényli, hogy ismerje feladatai oka

it, célját, a végrehajtáshoz szükséges információkat. Ezek az is

meretek fokozzák az egyén tudatosságát és ezen keresztül a fel

adat végrehajtása irányába erősítik motivációs bázisát.
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A tudatosság ilymódon áttételesen stabilizálja az egyén önérté

kelését, növeli önbecsülését, célirányosabbá és határozottabbá 

teszi cselekvéseit. Ha tehát azt akarjuk, hogy a bevetésben 

részt vevő személyi állomány tagjai úrrá tudjanak lenni a ne

hézségeken folyamatos, megbízható információt kell számukra 

biztosítani a kialakult és várható helyzetről, feladataik ered

ményes végrehajtásának jelentőségéről. Általános tapasztalat, 

hogy a tájékozatlanságból adódó bizonytalanság érzése demora

lizálóan hat az egyénre és csoportra egyaránt, és csökkenti a 

feladat végrehajtására összpontosítható motivációkat, ugyanakkor 

kiélezett konfliktushelyzetekben tartósan csak azok a rendőrök 

tudnak helytállni, akik mélységesen meg vannak győződve ügyük

- és fellépésük - szükségességéről és igazáról.

A meggyőződés kialakulása önmagában is erős motívum a cselekvés

re, a feszültségek jobb tolerálására. Ugyanakkor jó tudni, hogy 

csökken a tolerálandó feszültségek száma, ha a rendőrt szakmai

lag is jól felkészítjük az elvégzendő feladatokra és kialakítjuk 

azokat az automatizmusokat /szokásokat, készségeket/, melyek a 

gyakorlatok végrehajtásában már tehermentesítik a tudatot és nö

velik a biztonságot. Ezen automatizmusok gyakorlás során alakul 

nak ki. A gyakoroltatásnak mint a fizikai felkészítés legalap

vetőbb módszerének célirányosnak, rendszeresnek, jól szervezett

nek és optimálisan megterhelőnek kell lennie, melyben azért 

mindenkor figyelembe vesszük az állomány aktuális fizikai és 

pszichés állapotát, valamint a fokozatosság elvét.
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A szakmai felkészítés részét kell képeznie a tömeggel kapcso

latos ismereteknek is. Fontos, hogy a személyi állomány ismer

je a tömegek természetét, a kritikus helyzetekben várható moz

gását, a tömegpszichózis és a tömegpánik jellemzőit, a tömegek 

befolyásolásának lehetséges módozatait.

Le Bon, aki mindmáig a legalapvetőbb tömeglélektani munkát ir

ta, azon a véleményen van, hogy "a tömegben megszűnik az egyén, 

az egyéniség és mindenki tömeglénnyé válik", úgy véli, hogy az 

egyén mint a tömeg tagja sokkal rosszabb, mint egyénileg, mert 

a tömegben megszűnik az egyéni felelősségérzet és lelki ismeret. 

A mélylélektan kutatói egész szélsőséges véleményekig is elmen

tek .

A tömeg elaljasulására és kiszámíthatatlanságára vonatkozó néze

teket természetesen nem osztjuk, de azt fontosnak tartjuk, hogy 

a személyi állomány tisztában legyen azzal, hogy mire számíthat

nak fellépésük során.

Tudniuk kell, hogy nagyobb embertömegek - különösen, ha elégedet

lenek - érzelmi feszültségeiket könnyebben vezetik le erőszakos 

cselekményekben. A rendőrség fellépése, esetleg beavatkozása fo

kozhatja a feszültséget és ez erősítheti az erőszakos tendenciá

kat. Az erőszak erőszakot vált ki, melynek nyomán mind számban, 

mind mélységben spirális fokozódással lehet számolni és így 

egyre többen és egyre durvábban vesznek részt a konfliktusban.
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Azzal is számolni kell, hogy ahol ilyen folyamatok játszódnak 

le, ott mindig alkalom adódik arra, hogy az elégedetlen emberek 

pszichés helyzetével visszaéljenek, és adott esetben a gazdasági 

jellegű tömegmegmozdulást politikai tartalmúvá alakítsák.

Nem ritka az sem, hogy a tömeg - és benne az egyén - feszült

ségeit verbális agresszióban vezeti le, és céltáblája éppen a 

hatalom kivezényelt alakulata. Ilyenkor jó, ha a rendőr előre 

tudja, milyen pszichológiai hatások érhetik, és természetesen 

jó, ha tudja, hogy ezek a hatások nem személy szerint neki szól

nak, hanem ő csupán egy agresszió-áttétel céltáblája, egy fe

szültséglevezetés tárgya.

Mindezek ismertetése keretében kell elmondani a helyes rendőri 

magatartás, attitűd és fellépés módozatait annak érdekében, hogy 

ne növeljük, hanem csökkentsük a megjelenésünkkel és esetleg 

fellépésünkkel kialakult feszültséget.

A rendőr Én-képe - vizsgálatok tanulsága szerint - általánosság

ban sajnálatosan alacsony, Összefüggésben van ez személyes ta

pasztalataival, társadalmi presztízsével és esetenként vezetői

nevelői hiányosságokkal is. Ez nem jó. Önmagát alulértékelő, 

önmagában bizonytalan rendőr érzékenyebben reagál a külvilág 

ingereire, különösen azokra, melyek Én-képét támadják. E reak

ciók is gyakran szélsőséges megnyilvánulásokban jelennek meg, 

olymódon, hogy - kisebbrendűségi érzését kompenzálandó - vagy 

indokolatlanul agresszív, bántó viselkedést tanúsít, vagy bátor
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talanul, gátlásosán viselkedik az adott szituációban. Tömegmeg

mozdulások során a fellépő rendőr magatartásában egyik sem 

engedhető meg, mert az első esetben mozgásba hozhat látens ag

resszív feszültségeket, az utóbbi esetben pedig bizonytalanko

dásával bátorítást adhat az ellene irányuló fellépésre. Fontos 

feladat tehát tudatosan és szervezett formában a folyamatos 

nevelés, vezetés taktikai fegyvertárát is igénybevéve, eseten

ként a társadalmi hatásrendszereket /tömegkommunikációs, iro

dalom stb./ is tudatosabban felhasználva a rendőrség személyi 

állománya - különösen az egyenruhás állomány - önértékelését, 

Én-képét reális szinten tartani. Ennek elérése érdekében szüksé

ges néhány érzelmi és morális alaphelyzet reális értékelése, ká

ros hatásaikra való felkészültség kialakítása.

2. Az érzelmi szféra erősítése

A kiegyensúlyozott érzelmi élet is fontos összetevője a személyi

ség stabilitásának. Az érzelmek befolyásolják, esetenként megha

tározzák az egyénnek az adott helyzettel kapcsolatos szubjektív 

véleményét, a konkrét helyzetekhez való viszonyát. Az érzelmi 

állapotok közül témánk szempontjából csupán néhányat emelünk ki, 

olyanokat, melyek hatnak a rendkívüli helyzetekben mutatott 

reakciókészségünkre, cselekvéseinkre.

Jellegzetes érzelmi állapot az indulat, mely általában rövid 

ideig tart, de intenzitása erős, és jól kimutatható a cselekvésre 
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gyakorolt hatása. Ennek alapvető oka az, hogy az indulat feszült

ség formájában jelentkezik, és e feszültség oldását éppen a 

gyors cselekvés hozza meg. Az indulatok levezetésének formái 

függenek a személyiségtől és az éppen aktuális környezettől. Té

mánk szempontjából jó tudni, hogy a tömegben elszabadulhatnak 

az indulatok egyfajta jól körülhatárolható tömegpszichózis kö

vetkeztében, és ilyenkor a tömeg könnyen irányíthatatlanná, ki

számíthatatlanná és ezáltal veszélyessé válhat. A rendőrség sze

mélyi állománya vonatkozásában pedig azt kell tudni, hogy önuralom

ra, az indulatok kézbentartására nevelni lehet az embereket, 

mindenekelőtt belső biztonságérzetük kialakításával, valamint az 

indulatot kiváltó helyzetekre való felkészüléssel.

A tömeggel szemben felállított rendőr a kialakult szituációt 

önmagára nézve megélheti veszélyhelyzetnek. Veszélyről akkor be

szélünk, ha károsító külső vagy belső hatás fenyeget, esetleg a 

pusztulás veszélye is fennáll. A szubjektív veszélyérzet alapve

tően attól függ, hogy az egyén miként értékeli a veszély való- 

ságos, objektív mértékét, másrészt, hogy milyen valójában az 

adott helyzet.

A veszélyérzet tehát mindig több külső és belső tényező össz- 

müködésének az eredménye. A veszélyérzet egyik velejárója a fé

lelem, mely lényegében nem más, mint a személyiség szükségszerű, 

a törzsfejlődés során kialakult, ösztönös reakciója a környezet 

ingereire minden olyan helyzetben, mikor külső vagy belső ér
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tékeit károsodás fenyegeti. A félelem természetes jelenség, a 

pszichikum egyfajta védekező reakciója. Ezért tehát félni nem 

szégyen. Nagyon fontos ezt tudatosítani, mert ellenkező eset

ben kettős terhet rakunk a rendőrre, egyrészt mert a veszélyhely

zetben természetesen fél, másrészt fél amiatt is, hogy szoron

gását mások is észreveszik és ezért gyávának tartják. Tudatosí

tani kell, hogy a félelem még nem jelent gyávaságot, sőt ha az 

egyén képes legyőzni félelmét, az a legbátrabb tettek egyike. Ezen 

elméleti fejtegetés mellett azonban minden parancsnoknak tudnia 

kell, hogy a félelem leküzdésének legjobb fegyvere a tökéletes 

szakmai felkészítés.

A félelemnek több fokozata lehet, az egyszerű szorongástól az 

ijedtségen és a rettegésen keresztül a pánikig. A pánik a féle

lem legintenzivebb megjelenési formája. E fogalmon általában tö

megrémületet értünk, de ez a szélsőséges érzelmi állapot egyéni 

pánik formájában is létezik. A pánik mint tömegjelenség egyaránt 

előfordulhat harchelyzetekben és békeidőszakban, katasztrófák és 

tömegmegmozdulások esetén. Tudnunk kell, hogy a rendfenntartó 

erők beavatkozása a feszült tömeghelyzetekbe mindig magában hor

dozza a pánik kialakulásának potenciális veszélyét. A pánik bi

ológiai funkciója a veszélyhelyzetből való menekülés, a túlélési 

esély megnövelése mások rovására. A pánikszakasz csupán másod

percekig tart, de ez az időszak kritikus, mert megszűnik az in

tellektuális kontroll és a cselekvés irányítása feletti uralom. A 

kép teljesebbé tétele érdekében említjük meg, hogy a rendőrség 

kötelékében is keletkezhet pánik.
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félelem érzéséből adódó önértékelési probléma feloldása, az 

esetlegesen veszélyeztető pánikhelyzet felszámolása és káros kö

vetkezményeinek kivédése, a bátor magatartáshoz szükséges külső 

belső motívumok biztosítása mind parancsnoki feladat. Ezért 

fontos, hogy a parancsnokok tudatosan és nyitott szemmel fi

gyeljék beosztottaik érzelmi-hangulati állapotának változásait, 

és a szélsőségesen viselkedőket emeljék ki az egységből. A féle

lem tüneteit nyilvánítókkal folytassanak személyes beszélgetése

ket, erősítsék motivációs bázisukat, növeljék önbizalmukat. Ke

ressék meg a félelem forrását és csökkentsék e forrás hatását.

A parancsnok szerepe és jelentősége különösen megnő akkor, ha a 

félelem valamely oknál fogva pánikba csap át. A rendőröknél fegy

ver van, ezért ha cselekvéseink felett megszűnik a tudat kont

rollja - márpedig a pánikhelyzet ilyen -, annak beláthatatlan 

következményei lehetnek. Ezért a pánikhelyzet elkerülésének, il

letve elmélyülése és kiterjedése megakadályozásának érdekében már 

a felkészülés idején ki kell alakítani a veszéllyel szembeni vé

dettséget, a bevetés alatt határozott, egyértelmű, magabiztos 

magatartást tanúsítva, biztonságérzetet kell tanúsítani a be

osztottak előtt. A pánik kitörése esetén átértékelődnek a parancs 

nokkal szembeni elvárások is, és megengedetté válik minden olyan 

erélyes, határozott cselekvés, kemény fellépés, mely normál 

körülmények között indokoltan kifogásolhatónak minősül.
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A félelemmel és a pánikkal összefüggésben, de azoktól kissé tá

volodva szólnunk kell azokról a belső feszültségekről, melyek 

kialakulása ugyan nem törvényszerű, de megjelenésük komoly cse

lekvésgátakat, esetleg fegyelemsértéseket indukál. Számolni 

kell mindenekelőtt olyan szerepfeszültségekkel, melyek a töme

gekkel szembeni fellépéssel kapcsolatos elvárások és az egyén 

Én-képe, értékrendje között alakulhatnak ki. Nem szabad ugyanis 

figyelmen kívül hagyni, hogy esetenként maga a rendőr is azono

sulhat a sztrájkoló vagy tüntető tömeg törekvéseivel. Számolni 

kell azzal a helyzettel is - különösen vidéken -, hogy a rendőr

nek több ismerőse, esetleg barátja, rokona van a tömegben.

Ezek a kérdések azonban már átvezetnek a tömegmegmozdulásokkal 

szembeni felkészítés harmadik területéhez, az erkölcsi problémák 

tárgyalásához.

3. A morális biztonság kialakítása

Az élet legjelentősebb konfliktushelyzetei az egyén számára ak

kor alakulnak ki, ha beépült erkölcsi normái, elfogadott érték

rendje összeütközésbe kerülnek egy olyan cselekvési szükség

szerűséggel, melyben a cselekvés elmulasztása adott esetben az 

egyén szociális vagy fizikai megsemmisüléséhez vezethet. Klasz- 

szikusan ilyen szituációnak tekinthető az, ha a rendőr tűzpa- 

rancsot kap. Morálisan ép személy számára emberre lőni, esetleg 

embert ölni szinte megoldhatatlan konfliktushelyzet még akkor is,
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hogyha szubjektíve jól érzékelhetően közvetlen életveszélyben 

van. A rendőr azonban csoporthelyzetben tevékenykedik, amikor- 

is a közvetlen életveszély meglétét kevésbé érzékeli. 

Tudatosítani lehet és kell a bevetésre kerülő állománnyal, hogy 

a tömegmegmozdulásokkal szembeni fellépés során kialakulhatnak 

igen éles helyzetek, melyek szükségessé tehetik az erkölcsi nor

mák átértékelését. Kritikus helyzetben tüzet nyitni egyfajta 

erkölcsi felelősségvállalás, és bármilyen furcsán hangzik, bá

torság kérdése is.

A "ne ölj!" normával kifejezett tiltás az egyik legősibb morális 

parancsolata az emberiségnek. Ezért különösen nehéz feladat 

elfogadtatni az állománnyal, hogy vannak helyzetek, amikor nincs 

helye a morálizálásnak, a bizonytalanságnak, mert a tétovázás 

önmagunk és társaink életébe kerülhet. A társakért érzett felelős

ség felébresztése ilymódon a felkészítés egyik nélkülözhetetlen 

területe.

A tömegmegmozdulásokkal szembeni fellépés idején a rendőrök fo

kozottan egymásra vannak utalva. Fontos, hogy fogadják el egy

mást, hogy bízzanak egymásban, és hogy felelősséget érezzenek 

egymás iránt. Ez az állapot azonban már végcél, kialakítása tu

datosan szervezett és tervszerűen irányított vezetői munka ered

ménye. A csoportot alkotó egyének önmagukban is egyéniségek, sa

játos személyiségvonásokkal, tapasztalatokkal, pozitívumokkal és 

negatívumokkal. A felkészülés néha igen terhelő, feszültségeket 
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mobilizáló folyamatában felszínre kerülhetnek nemkívánatos csoport

dinamizmusok, személyközi konfliktusok. Ezek elmérgesedése la

zítja a csoport kohézióját és csökkenti akcióegységét.

A vezetőnek tehát feladata a rábízott egység csoportlélektani 

szempontú edzettségének, teherbíróképességének fejlesztése. E 

munkához - mely igényli a csoport tagjainak alapos ismeretét és 

igényel csoportlélektani ismereteket - jó muníciót ad Mérei Fe

renc, mikor az alábbiakat mondja:

"A társas hatékonyság szempontjából kedvező 

szociometriai egyensúlyt nem a harmónia, nem 

a csoportdinamikai idill biztosítja, hanem a 

csoport feszültség-toleranciája, amely peda

gógiai eszközökkel, főként az önismeret fej

lesztésével érhető el."

/M.F.: A közösségek rejtett hálózata, Közgazdasági és

Jogi Kk., 1971./

A morális biztonság talaján kedvező csoporthatások közepette 

alakul ki a kritikus élethelyzetek eredményes megoldásának másik 

fontos feltétele, a bátorság. Ez az értelmi, érzelmi, akarati 

állapot általában veszélyhelyzetben aktivizálódik és éppen a 

veszélyhelyzet megszüntetésére vagy hatásának csökkentésére irá

nyuló cselekvésben nyilvánul meg. A bátor cselekedetek nem nél

külözhetik az erkölcsi értékek elfogadását sem, és így csak ak

kor igazán értékesek, ha pozitív társadalmi, politikai, morális 

értékek védelmére irányulnak.
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Tudatosítani kell, hogy bizonyos élethelyzetekben az erkölcsi nor

mák átértékelődhetnek, hogy az értékek átrendeződhetnek, sőt az 

is szükségessé válhat, hogy az egyén autonóm erkölcsi szintjét, 

beépített szociális, erkölcsi normáit alárendelje egy heteronóm 

erkölcsi irányításnak. Ehhez azonban az egyénnek el kell fogad

nia, hogy erre a kívülről jövő erkölcsi szabályozásra adott eset

ben szükség van elsősorban a mentális szinten elfogadott, meggyő

ződéssé szilárdult elvek győzelme érdekében.

Befejezésül feltétlenül említést érdemel, hogy a rendőri állo

mány általános és azon belül pszichés felkészítésében meghatá

rozó szerepe van a kijelölt parancsnokoknak. Az ő személyes al

kalmasságuk mind a kiválasztás, mind a felkészítés során, mind 

pedig a bevetések idején döntő tényező. Politikai elkötelezett

ségük, hivatástudatuk, szakmai felkészültségük mellett nélkü

lözhetetlen az emberi kvalitások megléte is. Rendkívüli jelentő

sége van annak, hogy beosztottjai minden tekintetben elismerjék 

a parancsnok felkészültségét és képességeit, tiszteljék az em

beri problémák iránti nyitottságát és humánus hozzáállását. Ha 

ezek a kvalitásai megvannak, akkor a parancsnok is eredményeseb

ben fogja megvalósítani feladatait, mert beosztottjai egy ember

ként sorakoznak fel mögé. Befejezésül ezeket a vezetői feladato

kat foglaljuk össze egy-egy mondatban azzal a céllal is, hogy 

rendszerezzük az eddig elmondottakat. A parancsnok feladatai 

tehát a következők a rendőri állomány eredményes pszichés fel

készítése érdekében:
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- az állomány erkölcsi-politikai meggyőződésének, hivatástuda

tának folyamatos fejlesztése,

- a közbiztonsági ismeretek, a szakmai fogások megtanítása, a 

szükséges mozgásformák készséggé fejlesztése,

- a gondjaira bízott beosztottak alapvető személyi tulajdonsá

gainak megismerése, személyiségük fejlesztése, folyamatos mo

tiválásuk a várható feladatokra,

- jó kollektívák kialakítása, a közösségi normák, az egymás 

iránt érzett felelősség elmélyítése,

- folyamatos tájékoztatás a tömegek természetéről, várható moz

gásaikról, a tömegpszichózis és a tömegpánik jellemzéséről,

- a fokozottan feszült helyzetekre való felkészítés, kritikus 

helyzetben példamutatás,

- a vezetés és a beosztottak közötti harmonikus kapcsolat kia

lakítása, a vezetőtársak tekintélyének védelme, önmaga elfo

gadtatása ,

- a beosztotti állomány legfontosabb, legelemibb anyagi, fizi

kai és pszcihikai szükségleteinek kielégítése.

A fenti feladatok végrehajtásával a pszichológiai jellegű célok 

is elérhetők; azaz a rendőri állományban kialakul az a pszichés 

stabilitás, az a belső kiegyensúlyozottság, biztonságérzet, mely 

a kritikus helyzetekben is képessé teszi célirányos, összeszo

kott, határozott cselekedetekre.
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Dr. Gunde Ákos r. alezredes,

tanszékvezető, RTF

Miniszterhelyettes Elvtárs!

Tisztelt Tanácskozás!

Hozzászólásom tárgya a gyors döntéshozatal a helyi jellegű 

tüntetések, sztrájkok és a túszszedés eseteiben.

A politikai intézményrendszer átalakítása, vele a szocialista 

pluralizmus fokozatos kibontakozása és az egyesületek alapítá

sára, valamint a gyülekezés rendjére vonatkozó jogszabály meg

alkotása új helyzet elé állítja a rendőri szerveket.

Az új helyzetben nem változnak meg a rendőrség alapfeladatai, 

így továbbra is alapvető fontosságú marad az állam- és a köz

biztonság fenntartása, személyeknek, objektumoknak, valamint a 

közlekedés rendjének biztosítása.

A közrend fenntartása és a megbomlott közrend helyreállítása 

az eddiginél nagyobb fontosságot kap a rendőri tevékenységben, 

de semmiképpen sem lesz kizárólagosan a közbiztonsági és közle

kedési szolgálat feladata. Az egész rendőrség összehangolt tevé

kenysége - az állambiztonsági, a bűnügyi és a kormányőrszolgálat 

részvétele - szükséges hozzá. A tömegdemonstrációkkal, tünteté

sekkel kapcsolatban gyakorlati tapasztalataink nincsenek, ugyan
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akkor az ilyen jellegű tömegdemonstrációk esetére a jelenleg 

érvényes parancsok, intézkedések tartalmazzák a legfontosabb 

vezetői feladatokat, a karhatalmi biztosítás teendőit és a 

végrehajtás módját.

A feladatok végrehajtása feltételezi, hogy a közrend-közbizton

ság ellen, illetve az állam biztonsága ellen irányuló tevékeny

ség tervezéséről, szervezéséről, valamint irányítóiról és a 

résztvevők várható számáról megfelelő ismeretekkel rendelkezzünk. 

A legfontosabb feladat a törvénysértő magatartások megelőzése, 

de ez csak akkor valósítható meg, ha jó és gyors felderítőmun

kával a minket érdeklő információk birtokába jutunk, olyan idő

ben, amikor még módunk van intézkedéseket tenni a cselekmény 

elkövetésének megelőzésére, a tevékenység korlátozására, a ter

vezett résztvevők polarizálására.

Fokozottabb mértékű és hatékonyabb hálózati operatív tevékeny

séget kell kifejteni, valamint szélesíteni szükséges a társadal

mi kapcsolataink körét, mert így juthatunk az előkészületben 

lévő cselekményekről olyan információkhoz, amelyek alapján 

intézkedéseket tudunk kezdeményezni külső és belső feladatok 

végrehajtására. A jelenleg hatályos szabályozást az jellemzi, 

hogy az említett rendezvényekkel kapcsolatos rendőri, karhatalmi 

feladatok végrehajtását szolgáló alapvető döntéseket a legma

gasabb szintű belügyi vezetők hozzák. A rendezvények kiterjedé

se, országos jelentősége esetén a belügyminiszter vagy kijelölt 

helyettese, amennyiben több megye területét érinti, a belügymi
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niszter közbiztonsági helyettese vagy az általa kijelölt ve

zető, a helyi jellegű tömegdemonstráció esetén az illetékes 

rendőr-főkapitány vagy közbiztonsági helyettese irányit.

A tömegdemonstrációk során végrehajtott karhatalmi felada

tok irányítását, a döntések meghozatalát segítik különböző 

szintű operatív törzsek / a belügyminiszter mellett országos 

karhatalmi törzs, főkapitánysági szintű irányításnál KOT /.

A karhatalmi feladatok ellátása során a vezetőnek az eredményes 

és gyors döntések meghozatala érdekében az alábbi feladatsort 

kell megoldania:

- tisztázni szükséges, hogy engedélyezett-e a rendezvény vagy

nem, ugyanis ez befolyásolja a döntések tartalmát;

- mi a végrehajtandó feladat és annak mi a célja /az enge

délyezett tüntetés útvonalának biztosítása, nem engedélyezett 

tüntetés esetén a közrend, közbiztonság helyreállitása/;

- az akciót végrehajtó egység szerepe, feladata, kikkel, mi

lyen egységekkel kell együttműködni;

- a rendelkezésre álló erők és eszközök, azok összpontosítá

sának lehetőségei hely és idő szerint;

- mennyiben lehet a rendezvény szervezőivel együttműködni, ha

a rendezvény nem engedélyezett, akkor is meg kell kísérelni 

a szervezőkkel a kapcsolatfelvételt, a tömeg békés úton tör

ténő feloszlatása érdekében;

- elegendő-e a rendelkezésre álló információ, biztosított-e

az információ kétirányú áramlása;
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- szükségesek-e előzetes intézkedések /útvonalak lezárása, 

tömegközlekedés elterelése/.

A tüntetések, munkabeszüntetések kapcsán felmerülő karhatalmi 

feladatokra fel kell készülni, ez a felkészülés többirányú, 

egyrészt káderkiválasztási feladat /a legalkalmasabb vezetők 

kiválasztása/, kiképzési feladat, az állomány szakmai, pszi

chikai felkészítése és a végrehajtandó feladatok begyakorol- 

tatása. A felkészülés során célszerű e kérdésekkel elméletileg 

is foglalkozni, a külföldi gyakorlat ismertetésével, a szak

irodalom feldolgozásával, a hazai tapasztalatok folyamatos 

összegyűjtésével és értékelésével.

Amennyiben jelentős méretű tüntetés, sztrájk, vagy túszszedés 

előkészületéről vagy megvalósításáról szerzünk információt, a 

helyben alkalmazható azonnali intézkedéseket kell megtenni, 

de a további intézkedések meghatározására, a döntések meghoza

talára a központi szervek illetékes vezetői jogosultak.

Ezért itt csak a helyi jellegű tüntetésekkel és sztrájkokkal 

foglalkozunk, mert a túszszedés minden esetben nagyobb jelen

tőségű cselekmény, olyankor központi intézkedéseket kell kérni. 

Ugyanakkor a túszszedés eseteiben is vannak azonnal végrehaj

tandó intézkedések, melyekkel nem szabad várni, és amelyek 

lehetőséget adnak a feladat későbbi eredményes végrehajtásá

hoz .
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A tervezett vagy megvalósuló cselekményekkel kapcsolatos fel

adatokkal három pontban kívánunk foglalkozni.

1. Tüntetéseknél a rendőri feladatokat alapvetően meghatározza, 

hogy jogszabály alapján engedélyezett, vagy jogszabályel

lenes tüntetésről szerzünk ismereteket.

Az engedélyezett rendezvények esetén alaphelyzetként lehet 

kiindulni a szükséges döntések rutinjellegéből, amelyek 

rendszerint szabályozottak, programozottak. Amennyiben az 

események a közrend, közbiztonság megzavarásával járnak, 

előtérbe kerülnek az egyedi döntések, amelyek mindig vala

milyen új problémával kapcsolatosak. Itt már belép a fel

sőszintű vezetés, illetve az ehhez tartozó döntési szint.

a / A jogszabály alapján engedélyezett tüntetés is jelentős 

rendőri feladatokat vált ki. Nyilvánvaló, hogy ilyen 

esetben a tüntetés szervezőit kötelezni szükséges arra, 

hogy megfelelő létszámú rendezőgárdával biztosítsák, 

hogy a tüntetés nem válik ellenőrizhetetlenné, illetve 

nem jár rongálásokkal, garázda jellegű magatartások

kal, vagyon elleni bűncselekmények, illetve állam el

leni bűncselekmények elkövetésével.

Ezen túl a rendőri szerveknek megfelelő intézkedésekre 

kell felkészülniük arra az esetre, ha a rendezők nem 

tudják biztosítani az előirt feltételeket.
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Még a tüntetés bejelentésének tudomásulvétele előtt titkos 

erők és eszközök alkalmazásával meg kell kísérelni annak fel

derítését, hogy egyes csoportok készülnek-e arra, hogy a le

gális tüntetésbe bekapcsolódva annak jellegét megváltoz

tassák. Ismerni szükséges a tüntetésben részt vevők várható 

létszámát, a tüntetés menetrendjét és útvonalát.

Az így szerzett ismeretek birtokában kell meghatározni a 

közlekedés rendjének fenntartása érdekében a közlekedési 

útvonalakon végrehajtásra kerülő forgalomszervezési intézke

déseket és azokat az erőket és eszközöket, amelyek részt 

vesznek a biztosítási feladatokban. Minden esetben megfe

lelő létszámú és gyorsan mobilizálható tartalékot is kell 

képezni. Ki kell jelölni a biztosítás parancsnokát, el kell 

készíteni a biztosítás tervét és meg kell szervezni a kap

csolattartást a tüntetés vezetőivel. Erre azért van szükség, 

mert ha a tüntetés ellenségessé válik, vagy egyes csoportok 

meg kívánják változtatni a jellegét, akkor a tüntetés veze

tőivel az együttműködést meg kell kísérelni, hogy ők is ve

gyenek részt a nem tervezett rendzavarás megakadályozásában, 

felszámolásában, egyes személyek, vagy csoportok kiemelésé

ben és korlátozó intézkedések bevezetésében.

Amennyiben egyes személyek vagy csoportok a tüntetés alap

céljával ellentétes magatartásra kívánják a tüntetés
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résztvevőit rávenni, akkor ezeket a személyeket vagy cso

portokat karhatalmi intézkedés bevezetésével ki kell emel

ni és velük szemben eljárást kell kezdeményezni. Ha mód van rá, 

akkor az intézkedésbe be kell vonni a tüntetés szervezőit és 

rendezőit is.

A fenn jelzett személyek és csoportok felderítése érdekében a 

tüntetés résztvevői között jelen kell lenni a polgári ruhás 

állomány tagjainak is, hogy időben megfelelő jelzéseket ad

janak a rendzavarásról. Ezeket a polgári ruhás rendőröket 

is fel kell készíteni a feladat ellátására.

Fel kell készülni a tüntetés befejezése után az abban részt 

vevő tömeg távozási irányainak ellenőrzésére, és a rendőri 

biztosítási feladatokat addig nem szabad abbahagyni, amíg a 

tömeg vagy annak egy része a közterületen tartózkodik. Ezt 

követően lehet intézkedést tenni a közlekedés eredeti rendjé

nek visszaállítására.

A gyülekezési jogról szóló törvénytérvezet mint új elemet 

tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a "rendőrség képvise

lője" a rendezvényen jelen lehet. Ezzel kapcsolatban tisztáz

ni kell a rendőrhatóság képviselőjének jog- és hatáskörét.

b / Ha a tüntetés jogszabályellenes, fel kell szólítani a 

tüntetés szervezőit tevékenységük abbahagyására. Köz

ben gondoskodni kell az operatív szerveknek arról, hogy a 

tüntetés szervezőinek munkájáról folyamatos és állandó 
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ismereteket szerezzenek. Ha mód és jogszabályi lehetőség 

van rá, akkor a szervezők legaktívabb tagjai ellen adminiszt

ratív intézkedéseket kell foganatosítani és kísérletet kell 

tenni arra, hogy a szervezők között ellentmondásokat, ellen

téteket keltsünk, mert ezzel csökkenthető, vagy megszüntet

hető tevékenységük.

Amennyiben a tüntetés megelőzésére vagy megakadályozására 

nem sikerül eredményes intézkedéseket tenni, akkor fel kell 

készülni /tervezés, szervezés - ami helyi döntéseket je

lent/ karhatalmi akció alkalmazására, természetesen egyez

tetve a helyi párt- és állami szervek illetékes vezetőivel és 

az irányító - felettes - rendőri szerv vezetőjével.

A karhatalmi akció /tömegoszlatás, őrizetbevétel stb./ 

kidolgozása függ a tüntetésben részt vevők számától és a 

rendelkezésre álló erők és eszközök mennyiségétől.

Adott helyzetben az utalt és rendelt egységeket is igénybe 

kell venni a vonatkozó utasítások és együttműködési ter

vek alapján.

Hasonló intézkedéseket kell tenni abban az esetben, ha az 

engedélyezett tüntetés jellege megváltozik, teljes egészé

ben ellenségessé válik. Ezért minden tüntetés alkalmával a 

biztosítás kijelölt vezetője mellett karhatalmi operatív 

törzset kell működtetni.
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2. A sztrájkok - akár politikai, akár gazdasági céllal, vagy 

egy-egy szűkebb csoport speciális érdekeinek érvényesítésére 

szerveződnek - mindenképpen kárt okoznak politikai, gazdasá

gi és társadalmi vonatkozásban egyaránt.

Ugyanakkor a rendőri szerveknek sztrájk alkalmával az az 

alapvető feladata, hogy titkos és nyílt eszközökkel informá

ciókat szerezzenek a sztrájk vezetőinek, résztvevőinek 

terveiről, elképzeléseiről, kompromisszum iránti készségéről, 

elszántságáról. Ezeket az információkat el kell juttatni az 

érintett politikai és gazdasági szervek vezetőihez, mert a 

sztrájkolókkal való tárgyalás és a döntések meghozatala az 

ő feladatuk. Közvetlen rendőri beavatkozásra csak a felettes 

irányító rendőri szerv parancsnokának utasítása, illetve 

a politikai /párt-/ irányító szervek együttműködése ese

tén kerülhet sor. Erre fel kell készülni.

Ugyanakkor konkrét rendőri intézkedéseket is foganatosíta

ni szükséges, mert a sztrájk létrejötte magában hordozza a 

közrend - közbiztonság megzavarásának veszélyét.

Alaposan feltételezhető, hogy a sztrájk valamilyen gazdasági 

egység egészére vagy annak egy részére, illetve egy adott 

intézményre /pl. diáksztrájk/ terjed ki. Ilyen esetben 

várható, hogy a sztrájk vezetői sztrájkőrséget szerveznek, 

melynek alapvetően védelmi jellege van, ezért létezése ön

magában nem veszélyezteti a közrendet.

Ugyanakkor feltételezhető, hogy a sztrájkkal egyet nem ér

tő dolgozók, diákok vagy az adott közigazgatási területen
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élő lakosság egy része fel kíván lépni a sztrájkolókkal szem

ben. Ez már magában hordja a közrend - közbiztonság megzavará

sának veszélyét, ezt pedig a rendőri szerveknek meg kell 

előzniük.

Ezért:

a / a sztrájk helyének közelében, közterületen vagy a közutakon 

rendőri egységeket kell összevonni és fel kell készülni az 

összeütközések megakadályozására-,

b / megfelelő létszámú és gyorsan mobilizálható tartalékokat 

kell képezni, hogy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a 

közrend helyreállításáról intézkedni lehessen;

c / fel kell készülni az együttműködő erők bevonására, arra

az esetre, ha akciót kezdeményeznek;

d / biztosítani kell a sztrájkolókkal tárgyalást folytató párt-, 

állami, gazdasági vagy szakszervezeti vezetők személyes 

biztonságát.

Mindezekre a feladatokra előzetes tervet kell készíteni, amely

nek rugalmasnak kell lennie, hogy a konkrét helyzetekre alkal

mazható legyen.
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Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a tüntetések és a 

sztrájkok /amelyek ugyancsak átmehetnek békés, baráti, vagy 

ellenséges tüntetésbe/ fényéről soron kívül értesíteni kell 

a Kormányőrség országos parancsnokát azért, hogy az adott 

területre tervezett utazásokat /védett személy vagy külföldi 

delegáció/ szervezze át, az utazásra vonatkozó tervet ellen

őrizze .

Ugyancsak fontos feladat az állambiztonsági szervek értesíté

se, mert ilyen jellegű megmozdulásoknál várható a nyugati 

diplomáciai szerveknél dolgozó egyes személyek aktivizálódása, 

a nyugati újságírók és filmesek tevékenységének fokozódása. 

Amennyiben a tüntetés védett katonai alakulat közelében alakul 

ki, a katonai elhárító szervek értesítése is szükséges.

3. A túszszedés mindig országos jelentőségű. Ezért ilyenkor a

BM központi szerv kijelölt vezetőjének döntéseire van szük

ség. Mégis sort kell keríteni helyi, azonnali intézkedések

re: ezeket az adott területi szerv parancsnoka hozza meg. 

Ezen esetben is fontos feladat a túszszedés tervezésére uta

ló információk szerzése, még a cselekmény megkezdése előtt. 

Ha erre mód van, akkor a megfelelő megelőző intézkedéseket 

kell megtenni. Azonban az a valószínűbb, hogy a túszsze

dési akcióról csak annak végrehajtása után szerzünk ismere

teket. Ezt azonnal jelenteni kell az illetékes parancsno

koknak .
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Azok további intézkedésének vételéig is vannak feladatai a 

területi rendőri szerv vezetőjének.

Elsőrendű feladata, s ezt még a túszszedési akció bekövetkezé

se előtt, programozott döntés formájában meg kell tennie, hogy 

kijelölje azt a személyt, aki az egész akciót vezeti és aki

nek az előzetes tervek alapján kijelölt erőket és eszközöket 

a hatáskörébe adja. /A kijelölt vezetőt előzetesen fel kell 

készíteni a feladat ellátására./ Azt nem tartanám helyesnek, 

hogy az akció vezetője azonos legyen az adott területi szerv 

első számú vezetőjével, akinek összeköttetést kell tartania a 

felettes parancsnokokkal, és adott esetben újabb erőket és esz

közöket kell az akció vezetőjének a rendelkezésére bocsátania. 

Biztosítania kell a szerv rendeltetésszerű működését, és kap

csolatot kell tartania az illetékes párt- és állami szervek 

vezetőivel, a tömegtájékoztatási szervezetekkel.

Az ellenakció vezetőjének legfontosabb és azonnal végrehajtan

dó feladatai:

a / A túszszedés helyszínét a személyi állomány személyes biz

tonságának figyelembevételével le kell zárnia és el kell 

különítenie. Meg kell akadályozni, hogy a helyszín köze

lében békés lakosok, vagy járműveik kerüljenek a túszszedők 

látókörébe. Meg kell akadályoznia, hogy a túszok rokonai 

meggondolatlan lépéseket tegyenek a túszok kiszabadítása 

érdekében.
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b / Erre a feladatra kiképzett /előre kijelölt/ személynek 

azonnal tárgyalást kell kezdeményezni a túszszedőkkel

/erre pszichológiai, pedagógiai és más szükséges képes

ségekkel rendelkező személyt kell előre kijelölni és fel

készíteni/ .

A tárgyalás fontosabb elemei:

- megkísérelni a túszszedők magatartásának megváltozta

tását, a cselekmény abbahagyását;

- megkísérelni megállapítani a túszszedők szándékát, 

kívánságait - pontosítani létszámukat, felfegyverzett- 

ségüket, tisztázni elszántságukat;

- meg kell győződni a túszok helyzetéről, létszámukról, 

őrzésük körülményeiről, meg kell kísérelni egyes túszok

/betegek, gyermekek, terhes nő stb./ elengedésének el

érését /veszélyhelyzet csökkentésére, információk szer

zésére/. Fel kell ajánlani előre felkészített személyt 

cseretúszként;

- fel kell készülni a túszszedők és túszok élelmezésére

- ezzel kapcsolatos akció kidolgozására.

Az így szerzett ismeretek birtokában, ha arra biztos lehető

ség kínálkozik, akkor /felettesi egyetértés megszerzése 

után/ helyi döntés alapján a túszszedőket fel kell számolni.
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Az eddig ismertetett gyakorlati teendők után néhány gondolatot 

szeretnék ismertetni a döntéssel, illetve a döntéshozatallal 

szemben támasztott követelményekről.

Elsőként említem, hogy ezekben az esetekben minden döntésnek 

komoly belpolitikai vetülete és nemzetközi visszhangja lehet. 

Ezt figyelembe véve szigorúan a törvényesség betartását kell 

előtérbe helyezni. Másodsorban szólni kell az intézkedéseink 

meghozatala során az időtényezőről, mint meghatározó körülmény

ről. A döntés időszerűsége a döntés hatékonyságát növeli vagy 

éppen csökkenti. A nem idejében hozott döntés ugyanis a fela

dat részleges vagy esetleg teljes végrehajtását veszélyeztet

heti.

Szükséges a helyszín és a felsőbb vezetők közti út közvetlen le

rövidítése, a felesleges közbülső döntési szintek kiiktatása.

A realitás - amely a lehetőségek, feltételek meglétét vagy 

létrehozhatóságát jelenti - szintén nélkülözhetetlen feltétele a 

helyes döntésnek. Elegendő arra utalni, hogy az akciókba 

bevont és utalt erők felkészítettségétől, illetve ennek tisz

tázásától nagymértékben függ a feladatok végrehajthatósága. 

Tisztázni kell az átruházható és az át nem ruházható döntések 

körét is. Dönteni kell abban is, melyek azok az intézkedések, 

amelyek adott szintről nem adhatók át, s melyek azok, amelyek 

igen. Ez annál is fontosabb, mivel a szabadtéri rendezvények 

nagy kiterjedése miatt a helyszínen lévő rendőri erők sok eset

ben csak hírközlő eszközökkel tartják a kapcsolatot.
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Szigorú követelmény a döntések ellentmondásmentessége, ösz- 

szehangoltsága . Ez többek között a feladatok megoldása mód

szereinek és eszközeinek egységét jelenti.

Összegzésként elmondhatjuk, minél bonyolultabb egy adott tár

sadalmi, politikai helyzet, annál nagyobb a szükséges döntések 

száma, ennélfogva annál nehezebb a döntések meghozatala. 

Ugyanakkor a döntések minőségével szemben támasztott követel

mények is megnövekednek.

A döntések minőségével szemben támasztott követelmények közül 

mindinkább előtérbe kerül azok következményeinek, hatásainak 

felmérése. Itt kell megemlíteni a felelősség kérdését is, hi

szen a döntéshez szorosan hozzátartozik. Az az általános sza

bály, hogy a döntési hatásköröknek és a felelősségnek egybe 

kell esnie, különösen igaz a tárgyalt eseményeknél.

A helyszínen lévő rendőri erők parancsnokával szemben a szemé

lyes felelősségvállalás tudatának és képességének magas 

szintű követelményét kell támasztani. Csak aktív cselekvést, 

kezdeményezést, kockázatvállalást, illetve mindezek következ

ményeit átlátó személyiség felelhet meg ennek a feladatnak.

A parancsnok önálló döntési hatáskörének növekedése szükségkép

pen előtérbe állítja a döntési képességet, a döntés következmé

nyeiért vállalt felelősséget.

Végezetül megjegyzem, hogy a gyülekezési jogról szóló törvény 

hatálybalépését követően a jogszabály rendelkezéseit az érin

tett állománnyal meg kell ismertetni.
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Ennek során nemcsak a törvény betű szerinti ismeretét kell 

megkívánni, hanem a törvényhozó szándékát is.

Ezek hiányában a vezetői döntések és hatásaik nem lesznek ké

pesek betölteni szerepüket, nem járulhatnak hozzá a szocialis

ta jogállamiság kialakulásához.
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Dr. Janza Frigyes r. alezredes, 

iskolaparancsnok

Miniszterhelyettes Elvtárs!

Tisztelt Értekezlet!

Korreferátumomban ankétunk témája kapcsán a szolgálati ku

tyák alkalmazásáról kívánok szólni rendkívüli események során. 

Tömegmozgások esetén a szolgálati kutyák bevetése két eset

ben jogszerű. Az egyik a csapaterővel megoldandó karhatalmi 

feladat rendkívüli helyzetben, vagy rendkívüli állapot ki

hirdetésekor. A karhatalmi harcfeladatok alapeseteit vázolja 

az 1. sz. táblázat.

Jogszerű a bevetés akkor is,s ez a másik eset, ha az állan

dó harckészültség időszakában a gyülekezési törvényt megsze

gik és teljesíteni kell a tömegoszlatási kötelezettséget. 

Ennek alapeseteit vázolja a 2. sz. táblázat.

A szolgálati kutya alkalmazását "A Magyar Népköztársaság 

Rendőrsége Szolgálati Szabályzata" szabályozza. Figyelemre 

méltó, hogy a fegyverhasználat és a szolgálati kutya alkalma

zásának lehetőségei között alig van minőségi eltérés. Ez az 

analógia tükrözi a törvényalkotó véleményét: a szolgálati 

kutya /szájkosár nélkül alkalmazva/, kvázi, fegyverként minő

síthető.
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Az alkalmazás lehetőségeinek közelisége megfontoltságra kell 

hogy késztesse az alkalmazást elrendelő parancsnokot.

Fokozottan igaz ez a tömegdemonstrációkat rendőrileg felügye

lő parancsnokokra.

Önmagában a rend fenntartása /a békés jelleg biztosítása/ 

nem indokolja a fegyverhasználati jogot. A közületi szervek 

rendészeti tevékenységéről szóló 1988. 2. sz. tvr. ezért a 

rendészetek /rendészet/ által igénybe vehető kényszerítő esz

közök közé nem vette fel a szolgálati kutyát.

Természetesen más a jogi helyzet, ha a szolgálati kutyát nem 

kényszerítő eszközként biztonsági okból vagy ellenszegülés 

leküzdésére, hanem védelemre használom, vagy az alkalmazás har

madik eseteként erődemonstráció gyanánt, pszichés fegyverként.

Kutyát tartani, azzal közterületen megjelenni minden természe

tes és jogi személynek joga van. Megszorító rendelkezés, hogy 

egyes fajtákra /nagytestű, támadó természetű/ kötelező a száj

kosár használata. A szolgálati alaphelyzetben a rendőrség szol

gálati kutyáira is kötelező a szájkosár használata, hiszen a 

rendőrség Szolgálati Szabályzata előírja, hogy a szolgálati 

kutyákra is vonatkoznak az ebtartás általános szabályai.

A szolgálati kutyák alkalmazásának négy alapesetét említi a 

Szolgálati Szabályzat:

a/ - pórázon, szájkosárral,

ÁBTL - 4.2 - 226 - 163/7 - 4/6 - 1/1989 /89



- 89 -

b/ - pórázon, szájkosár nélkül,

c/ - póráz nélkül, szájkosárral,

d/ - póráz nélkül, szájkosár nélkül.

A felsorolt lehetőségek klasszikus alapesetei:

A/ Szolgálati Szabályzat szerint

B/ Tömegdemonstráció alkalmával.

Pórázon szájkosárral:

A/ A kutya akkor alkalmazható, ha a szabályzat a 

rendőr részére a testi kényszer alkalmazását 

egyébként is lehetővé teszi.

B/ Tömegdemonstráció alkalmával a pórázon, száj

kosárral alkalmazott szolgálati kutya alegy

ségben csak békés gyülekezés esetén a tömeg 

pszichés befolyásolására alkalmazható. 

Ellenszegülő tömeg oszlatásakor szájkosaras 

kutyát alakzatban alkalmazni tilos.

Pórázon, szájkosár nélkül:

A/ - a rendőr intézkedését tettlegesen akadályozó 

ellenszegülés leküzdésére,
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- a közbiztonságra és a közrendre veszélyt 

jelentő csoportosulás szétoszlatására.

B/ Tömegdemonstráció esetén:

- a tömeg irányba terelésére,

- a biztosító csoport megerősítésére.

Póráz nélkül - szájkosárral:

A/ Megegyezik a pórázon szájkosárral történő 

alkalmazással,

B/ Tömegdemonstráció során ez az alkalmazás nem 

jöhet számításba.

Póráz nélkül és szájkosár nélkül:

A/ - bűncselekmény elkövetésének megakadályozására;

- a mások élete ellen irányuló, vagy mások testi épségét 

veszélyeztető támadás, illetőleg az ilyen támadással 

közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására;

- a rendőr élete, testi épsége vagy személyes szabadsága 

ellen intézett támadás, illetőleg az ilyen támadással 

közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására;

- súlyos bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható 

személy elfogására;

- a büntetőeljárás, vagy a büntetésvégrehajtás során a 

hatóság őrizetéből megszökött személy kézrekerítésére;

- az államhatár meg nem engedett módon való átlépésének
 ÁBTL - 4.2 - 226 - 163/7 - 4/6 - 1/1989 /91

megakadályozására.



- 91 -

B/ Tömegdemonstráció esetén szolgálati kutyát póráz és száj

kosár nélkül alkalmazni tilos.

feltétlen fontos annak figyelembe vétele, hogy a rend fenn

tartása, vagy a tömeg oszlatása érdekében a rendelkezésünkre 

álló egyéb lehetőségeinket már kimerítettük-e.

Tömegmozgások esetén a rendfenntartás a tolerancia, a megér

tés és a párbeszéd iskolája. A felelős parancsnok kezében a 

szolgálati kutya alkalmazása csak végső eszköz, előre látható 

súlyos következményekkel, amelyre csak akkor kerülhet sor, ami

kor már minden más lehetőség meghiúsult.

Bármilyenek legyenek is a körülmények, mindig szem előtt kell 

tartani, hogy a rend fenntartására irányuló operáció nem ka

tonai művelet. Sosem szabad tartós nyomokat hagyni sem a testen 

sem a lélekben.

Külföldi tapasztalatok azt sugallják, hogy adott helyzetben 

inkább a kisebb rendzavarás felé kell taszítani a tömeget, 

mint az erő alkalmazásával súlyosabb zavargást előidézni. 

Különbséget kell tenni a békés, csak szóban radikális és a 

valóban militáns, erőszakos tüntetők között. A megkülönbözte

tés szükségességét hangsúlyozza az NSZK Szövetségi Alkotmány

bírósága is az egyik határozatában: "Amennyiben nem kell 

kollektív, nem békés kimenetelű tüntetéstől tartani, tehát
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nem kell arra számítani, hogy a tüntetés erőszakos vagy 

lázadó jelleget ölt, vagy hogy a tüntetés rendezői vagy 

résztvevői ilyen jellegre törekszenek, vagy azt legalább

is jóváhagyják, akkor az alkotmány által minden állampolgár 

számára garantált gyülekezési szabadságot a békés résztvevők 

számára akkor is fenn kell tartani, hogyha néhány tüntető 

vagy egy kisebbség kihágásokat követ el".

Véleménykülönbség mutatkozik abban a kérdésben, hogy a békés 

tüntetők milyen sebesülési kockázatát szabad elfogadni nemcsak 

az erőszakos zavarkeltőkre tekintettel, hanem a bevetett kényszerítő 

eszközük /igy a szolgálati kutyák/ találati pontosságára, irá

nyíthatóságára is.

Ennek hátterében az húzódik meg, hogy előre aligha kiszámít

ható, hogy a kényszerítő eszközök alkalmazása milyen felbuj

tó hatást gyakorol a tömegre.

Az adott helyzet megítélésének kérdése, hogy a megfelelő lét

számú rendőri erőket rejtve tartjuk-e készenlétben, vagy demonstratív 

módon felvonultatjuk. Békés demonstrációkon a résztvevők és 

a rendőrség közötti kedvező légkör megteremtése érdekében 

a kötelékben /csoport, alegység, egység/ levő szolgálati ku

tyák megmutatását /"az erő demonstrálását"/ alaposan mérle

gelni kell. Inkább azt kell kifejezésre juttatni, hogy a rend

őrség elsősorban közlekedési, irányitó és szabályozó intézke

désekre szorítkozik. Ez erősiti a barátságos magatartásra tö

rekvést a rendezvény résztvevőivel szemben, jelzi a tartózko- 

dást, a be nem avatkozást. ÁBTL - 4.2 - 226 - 163/7 - 4/6 - 1/1989 /93 



- 93 -

Tovább erősíthető ez a szándék-taktika, ha a látható rendőri 

erők védőruházat és felszerelés nélkül, szolgálati öltözékben 

ténykednek.

Ellenszegülő tömeggel szemben a szolgálati kutyák alakzatban 

történő demonstratív felvonultatása preventív lehetőségeket 

rejthet magában.

Az 1988. november 15-i budapesti betiltott tömegdemonstráción 

kutyás rendőreink egy része, kutya nélkül, de kutyás védőnad

rágban érkezett a helyszínre. Elmondásuk szerint egy hangos

kodó csoport az alábbi felkiáltással távozott: " menjünk 

fiuk, ma már nincs semmi esélyünk, megjöttek a kutyások". 

Rendőreink is felismerték a csoport tagjait: hivatásos zavarkel

tők, minden "jó balhén" részt vevő fiatalok voltak-

A helyszínen tevékenykedő parancsnoknak azonban azzal is számol

nia kell, hogy a szolgálati kutyák "bemutatása" adott esetben 

/pl. engedélyezett tüntetés igazgatásrendészeti okok miatti osz- 

latása/ paradox módon fokozhatja a tömeg ellenszegülését.

Az NSZK-beli Idstein városában a fegyverkezési verseny miatt 

ülősztrájkkal tiltakozók ellen a szolgálati kutyák bevetését 

a rendőrségi pszichológus megakadályozta, mert nemcsak attól tar

tott, hogy a kutyák megjelenése véglegesen agresszívvé tehe

ti a tömeget, hanem attól is, hogy az izgatott hangulat hatá

sára a kutyák fékezhetetlenné válnak.
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A hesseni rendőrség pszichológusa szerint: "a nem fékezett, 

szabadon engedett rendőrkutyák öldöklő vadállatokká fajul

hatnak". Nem véletlen, hogy a brémai készenléti egység veze

tője megköveteli, hogy a szolgálati kutyák bevetése során 

mindvégig biztosítani kell, hogy a kutyavezető irányítsa az 

állatokat. A kutya csak a kutyavezető utasítására cselekedhet.

Be kell látnunk azonban, hogy ez olyan igény, amely tömegben 

és tömeges rendezvényeken póráz nélkül alkalmazott kutyáknál 

megvalósíthatatlan, de pórázon vezetett kutyánál is csak az 

első alkalmazásig igaz. A harc hangulata, a vér ize és szaga 

olyan ősi - a kiképzés során elnyomott-ösztönös reakciókat vált

hat ki, amelyek megfékezése nem mindig sikerül.

Az NSZK-beli Der Spiegel szerint: " ... Az egyes szövetségi 

köztársaságok rendőri törvényeiben szerényen a testi erőszak 

alkalmazása segédeszközeinek nevezett 2100 nyugatnémet rendőr

kutya valójában veszélyes fegyver, és hatékonyabb, mint a gumi

bot vagy a vízágyú."

Amikor a nyugat-berlini városi tanács 2 millió márkát tervezett 

a kutyák szálláshelyének felépítésére, kelletlenül ugyan, de a 

pártkoalíció megszavazta a "190 csaholó dög" számára előirány

zott összeget.

A példa önmagáért beszél, és jól megvilágítja a szolgálati ku

tyák hazai helyzetét is, megítélését is, természetesen az idé

zett 2 millió márka nélkül.
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Mint láttuk, a szolgálati kutyák tömeg elleni felvonultatása 

számos esetben meghátrálásra késztetheti a tömeget anélkül, 

hogy egyetlen harapásra is sor kerülne.

Az állatvilágban a harc szimulálása gyakran elhárítja magát a 

tényleges harcot, igen gyakran az embereknél is hasonló a 

helyzet. Tömegdemonstrációnál tehát alkalmazható az elv: meg 

kell mutatni az erőt, hogy ne kelljen azt felhasználni.

Ez az elv az USA külpolitikájára jellemző elrettentés politi

kája, amit mi elvetünk mint a népek hosszú távú békés együtt

élését veszélyeztető módszert, de megfontolásra alkalmasnak 

tartjuk a térben és időben behatárolt alkalmazását, mert nem el

lenség áll velünk szemben, akit le kell győzni, hanem időle

ges ellenfél, akit cselekményei elkövetésében meg kell akadá

lyozni.

A kutyák együttes alkalmazása más kényszerítő eszközökkel

Ellenséges ellenszegülő tömeggel szemben a szolgálati kutyá

kat az oszlató csoport élén alkalmazhatjuk, oszlató ék vagy 

sorfaloszlop formájában.

Ellenséges romboló , dobáló tömeg ellen a szolgálati kutyákat 

nem szabad az első sorban vezetni, mert a kutyavezetők és ku

tyáik védtelenek a tömeggel szemben. Szerepük a pajzzsal, si

sakkal felszerelt sorfal, vagy oszlatóék biztosítása, az át

törés megakadályozása lehet.
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Ha vízágyút vagy könnygázt helyeznek készenlétbe a kutyákat hát

ra kell vonni. A vízágyú alkalmazásakor annak szórósugarán kí

vülre, könnygáz alkalmazásakor tartalékba kell őket vonni.

A szolgálati kutyák alkalmazása nem jöhet számításba a kieme

lő csoportoknál.

Ellenséges érzületű hangadók és provokátorok gyakran vissza

élnek a tüntetés adta lehetőséggel és vagy radikalizálni igye

keznek a tömeget, vagy saját politikai céljaik szerint igye

keznek áthangolni a demonstrációt. Elvegyülnek a békés felvo

nulók közé, akik saját belső rendfenntartók hiányában intellek

tuális vagy taktikai megfontolásból nem távolítják el maguk 

közül az izgatókat. A provokátorok izgatnak és lázonganak, 

nyugtalanságot keltenek és növelik a feszültséget.

Ezeket a személyeket, ha erre mód nyílik, ki kell emelni a 

tömegből, azonban gyakran lehetetlen a beavatkozás, mivel 

ilyen helyzetben minden akciót a rendőrség provokációjának mi

nősítenek. Csak tetézné a tömeg ellenérzését, ha ezeket az akci

ókat szolgálati kutyával megerősítve hajtanánk végre.

Akármennyi "ártatlan" sebesült lenne is, biztosra vehető, hogy 

az erőszak kirobbanna. "A rendfenntartó erő művészete abban áll, 

hogy ne hagyja magát berántani ebbe a pokoli körforgásba, mi

vel mindenki szemében úgyis ő lenne a hibás."
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Kiképzési sajátosságok

A tömegdemonstráció során alkalmazható szolgálati kutyák ki

képzésének szempontrendszere nem kidolgozott, mivel ilyen 

kutyás egységünk jelenleg nincs. Azt a néhány alapvető köve

telményt, mint pl. a tömegben való kiegyensúlyozott viselke

dés, zajhatások, kiabálás, ének-zene elviselése, minden járőr

kutyával szemben érvényesítjük. A BRFK KÖP állományában lévő 

- a tömeg elleni munkához szoktatott - kutyákat a meglévő ké

pességeik alapján válogattuk ki, tehát nemcsak kiképzéssel 

tettük őket alkalmassá a feladatra.

A VCSÉK FRE Komondor TESZ állományában lévő kutyák nagyon 

kemény speciális kiképzést kaptak. Teljes mértékben alkalmatla

nok azonban a tömeg elleni munkára, mert feladatuk éppen az, 

hogy ne általában a tömeg ellen dolgozzanak, hanem a fegyveres 

terroristát emeljék ki a túszok közül. Ezeket a kutyákat csak 

egyszer kell a tömeg ellen bevetni és le is lehet selejtezni 

őket /értékük kb. 150 000 forint/, mert célszemély kiválasz

tására többé már nem alkalmazhatók.

Ezen egyértelmű szakmai evidencia ellenére még ma is találko

zunk az alkalmazásukra irányuló szándékkal.

A jövőben a megyék állományában lévő szolgálati kutyákat al

kalmassá kell tenni összevonások, továbbképzések során arra,
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hogy tömegdemonstrációk alkalmával is bevethetők legyenek.

A tanintézeti képzés során gyakorolni kell a tömeg elleni 

alkalmazást.

Záró gondolatként hadd idézzem Jean-Marc Berliozt, aki 1987-ben 

irta: "Arisztotelész óta a legtöbb filozófus és moralista fog

lalkozott az egyéni szabadság és a kollektív szabadság közötti 

különbséggel. A dráma abban van, hogy a rendfenntartásért fele

lős személyek részére, bármilyen szintű felelősök legyenek, az 

egyéni vagy kollektív szabadság határa nem elvont elméleti spe

kuláció, hanem konkrét és kézzel fogható valóság.

A gyakorlatban a közrend fenntartásáért felelős személyeknek 

nincs szükségük igazságra, bizonyosságra, vagy győzelemre, meg 

kell elégedniük félsikerrel vagy fél kudarccal.

A közrend fenntartásának művészete - ha létezik egyáltalán mű

vészet ezen a területen - abban áll, hogy azonnal meg kell ha

tározni a sok lehetőség közül azt a megoldást, amely a legki

sebb rossznak látszik, pontosan tudva, hogy bármilyen legyen 

is a végeredmény, az elfogadott változat kritika tárgyát fogja 

képezni, mivel természetüknél fogva az ilyen döntések mindig kri 

tizálhatók. A döntéshozó egyetlen ereje ezen szubjektív válasz

tásokkal kapcsolatban a vonatkozó törvények és rendeletek szi

gorú tiszteletben tartásában, valamint a pillanatnyi ellenfél 

tökéletes ismeretében rejlik.

A cél a közrend tiszteletben tartása, beavatkozás nélkül."



Szolgálati kutyák alkalmazása tömegméretű 
megmozdulások esetén

Tömeg Békés Ellenséges Támadó
Engedelmes Engedetlen Passzív ellen

szegülő
Aktív erősza
kos rendbontó

Fel fegyver
kezett

Fegyveres

Demonstráló - - 3 1, 2, 3 1, 2, 3 0

Tüntető 0 0 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3

Vásárló - - - 3 0 0

Kíváncsiskodó - 0 1 0 0 0

Közönség - - 1 l, 2 0 0

Sztrájkoló 0 - 2, 3 1, 2, 3 0 0

0 = nincs értelmezve
- = nem célszerű alkalmazni

- 
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3 = zárócsoport



A szolgálati kutyák alkalmazásának lehetőségei 
csapaterővel megoldandó karhatalmi harcfeladatok végrehajtása során

Blokkirozás Kutatás Bekerítés 
(felszámolás)

Üldözés Tömegoszlatás

Fegyveres összeesküvő 
csoportok felszámolása

Megerősítés 
(járőr)

Nyomkövetés 
Fürkészés

Kitörés meg
akadályozása 

Falka

Nyomkövetés 
elfogás

-

Fegyveres kártevő-, romboló 
merénylőcsoportok felszámo
lása

Megerősítés 
(járőr)

Kutató kutya 
(Robbanószer
kereső kutya)

Nyomkövetés 
elfogás

-

Ellenforradalmi lázadó cso
portok felszámolása

Megerősítés 
(járőr)

- Falka -

Tömegméretű megmozdulások Megerősítés
(járőr)

- - - járőrkutyás 
alegység

Tömeges munkabeszüntetés Megerősítés 
(járőr)

- - járőrkutyás 
alegység

Szökésben lévő fegyveres bű
nözők, elítéltek elfogása

(Csapda, leshely 
megerősítés)

Nyomkövetés 
Terepkutatás

Falka Nyomkövetés 
elfogás

A magyar és szövetséges fegy
veres erők és testületek ál
lományából fegyveresen meg
szökött személyek elfogása

(Csapda, leshely 
megerősítés)

Nyomkövetés
Terepkutatás

Falka Nyomkövetés 
elfogás

Terrorista csoportok elfo
gása, felszámolása

Megerősítés Speciális 
alegység

(FRE)
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Dr. Csordás Sándor bv. alezredes,

IMBV OPK

Miniszterhelyettes Elvtárs!
Tisztelt Tanácskozás!

Témám a terrorcselekmények elleni fellépés a büntetésvégrehaj- 

tási intézetekben.

A büntetésvégrehajtási intézetekben alapvető követelmény a biz

tonság megteremtése és fenntartása. Ez azt az állapotot, hely

zetet jelenti, amelyben az intézethez tartozó személyek életét, 

testi épségét, személyes szabadságát, az intézet anyagi javai

nak meglétét, állagát, az intézet belső rendjét és a büntetésvég

rehajtási feladatok teljesítését semmi nem sérti, vagy veszélyez

teti .

A biztonsági követelmények és feltételek megteremtése nélkül 

a bv. intézetek nem tudnának eredményesen működni, feladataikat 

nem tudnák maradéktalanul teljesíteni. Szélsőséges esetben lé

tük is veszélybe kerülne.

A bv. intézetek biztonságának azonban ennél jóval nagyobb je

lentősége van, ugyanis közvetett vagy közvetlen hatással lehet 

a közrendre, a közbiztonságra és az állambiztonságra is.

Mindezek a körülmények indokolják, hogy ezen a tanácskozáson

a bv. intézetek biztonságának egyes kérdéseiről is szót ejtünk, 
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ugyanis közös érdekünk, hogy a bv. intézetekben rend és nyugalom 

legyen.

A büntetésvégrehajtás a biztonságos működés érdekében körültekin

tően kiépítette a biztonsági rendszerét. Megfelelően felkészül

tünk minden olyan cselekmény felszámolására, amely a bv. in

tézetek biztonságát sérti vagy veszélyezteti.

Azonban minden igyekezetünkkel sem tudjuk teljes egészében ki

zárni a biztonságra veszélyes cselekmények bekövetkezésének 

lehetőségét.

Különösen igaz ez a terrorcselekményekre, a túszfogás lehetősé

gét ugyanis csak csökkenteni lehet, de kizárni nem.

A bv. intézetekben ugyanis a személyi állomány nagyrésze szolgá

latiidejében közvetlenül az elítéltek között tartózkodik, ezért 

az elitélteknek nagyon sok alkalmuk, lehetőségük van a túszfo- 

gásra, vagy egyéb erőszakos cselekményre.

A túszfogás célja - mint általában - a bv. intézetekben is va

lamilyen követelés teljesítésének a kikényszerítése. A követe

lés irányulhat a jobb ellátásra, bánásmódra / mint pl. az al- 

catrazi esemény / vagy egyéb célokra, de a legkézenfekvőbb a sza

badon engedés kikényszerítése.

A túszfogás legvalószínűbb színhelyei a bv. intézeteken belül 

olyan helyiségek, ahol kisebb létszámú elitéit tartózkodik és
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jól elbarikádozhatják magukat a terroristák. Ilyen helyiségek a 

zárkák és a kisebb munkatermek, raktárak, de természetesen más 

helyeken is előfordulhat túszfogás.

A túszfogáshoz felhasználható eszközök eléggé széles körűek, 

főleg a munkahelyeken. Az elitéltek olyan tárgyakat tarthatnak 

maguknál, amelyek alkalmasak vagy alkalmassá tehetők emberélet 

kioltására / pl. bugylibicska/. A munkahelyeken sok olyan eszköz

zel dolgoznak, amelyek emberölésre alkalmasak, pl.: szabászkések 

ollók, kalapácsok. Az éberség kijátszásával is készíthetnek 

ilyen eszközöket / pl. késeket, de előfordult, hogy lőfegy

vert is készítettek/.

Az elmúlt években többször jutott tudomásunkra, hogy az elitéltek 

túszfogást terveznek. Szerencsére a legtöbb esemény csak a terve

zés stádiumáig jutott el, de számunkra ez is komoly figyelmezte

tés, mert jelzi, hogy a veszély reális.

A tervezésen túlmenően előfordultak előkészületek és kísér

letek, ez évben pedig egy befejezett cselekménytől is be kell 

számolnom.

Előkészületi cselekmények

1. A Váci Bv. Intézetben 1969-ben két elitéit elhatározta, hogy 

megszöknek. A szökési terv a jól szervezett őrzés miatt sikerte

len maradt, ezért elhatározták, hogy lőfegyvert szereznek vagy 

készítenek, az őröket ártalmatlanná teszik és így szöknek meg.

A munkáltatók éberségének kijátszásával sikerült nekik egy

10 mm átmérőjű 30 cm hosszú csövű pisztolyt és hozzá lőszereket
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készíteniük. A fegyvert ki is próbálták, és megállapították, 

hogy emberölésre alkalmas. Tervük az volt, hogy a művezetőt a 

fegyverrel arra kényszerítik, hogy kísérje őket az üzem ut

cai kapujához, ott a kapuőrt lefegyverzik, mindkettőjük ruhá

ját elveszik és megkötözik őket.

A terv végrehajtása előtt az egyik elitéit elállt szándékától 

és jelentést tett az őrségnek.

Az előkészület nem kifejezetten túszfogásnak indult ugyan, de 

könnyen azzá válhatott volna.

2. A Fővárosi Bv. Intézet II. objektumában 1974-ben 11 előze

tesen letartóztatott katona elhatározta, hogy fegyvereket sze

rez, túszul ejti a Budapesti Katonai Bíróság elnökét és a bí

rákat, a Ferihegyi repülőtérre viteti magát, ahol repülőgépet és 

20 ezer dollárt követel, és az országot elhagyja.

Az ébertelen szolgálatellátásra alapozott terv végrehajtását 

pontosan kidolgozták.

Az előzetesen letartóztatottakat az ügyészség épületében külön

féle munkákhoz vették igénybe, őrzésüket sorkatonák géppisztol

lyal látták el. A munkáltatás során fegyvereket és lőszereket is 

szállíttattak velük, így megtudták, hogy hol tárolják azokat. 

Elhatározták, hogy a legközelebbi munkáltatáskor az őröktől el

veszik a fegyvert, megszerzik a többi fegyvert is, túszul ejtik 

a bírákat, és kikényszerítik követeléseik teljesítését.
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Ha követeléseiket nem teljesítik, a túszok közül többet 

kivégeznek. Ha megtámadják őket, akkor mindenkivel és sa

ját magukkal is végeznek, mivel amúgy is halálbüntetés várna 

rájuk.

Kijelölték azokat a személyeket, akik a kivégzéseket végre

hajtanák. A terv végrehajtása előtti napon ketten elálltak 

szándékuktól és jelentést tettek az őrségnek.

Kísérleti cselekmények

1. A Fővárosi BV. Intézetben 1969-ben nyolc előzetesen letar

tóztatott fiatalkorú elhatározta, hogy megtámadják az őröket, 

fegyvereket szereznek és kitörnek az intézetből. Tervüket az 

őrségváltás idején akarták végrehajtani, amikor az őrök el

lenőrzik a létszámot és a zárkarendet.

Őrségváltáskor a zárkába belépő őrt megtámadták, azonban a 

másik őrnek sikerült őt a zárkából kirántania. Ekkor a támadók 

a zárkából kinyomultak a folyosóra és mindkét őrt a zárkába 

akarták behúzni. A cselekményt az odasiető többi őr segít

ségével sikerült meghiúsítani.

Ez a cselekmény sem túszfogásnak indult ugyan, de ha a két 

őrt sikerült volna a zárkába behúzniuk, gyakorlatilag túsz

ként tarthatták volna őket fogva.

2. A Székesfehérvári Bv. Intézetben 1976-ban hat előzetesen 

letartóztatott elhatározta, hogy az őrséget ártalmatlanná 

teszik, fegyvert szereznek, s a börtön felett átveszik a 

hatalmat. Hozzátartozóikat az intézet gépkocsijaival behozzák az
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intézetbe, onnan együtt indulnak Ausztria felé, és a határon 

áttörnek.

Tervüket több mozzanatra bontották, és vasárnap délután akarták 

végrehajtani, amikor az intézetben kevés őr tartózkodik.

Első mozzanatként a zárkát ellenőrző őrt, majd 

a körletben tartózkodó többi őrt akarták ártalmat

lanná tenni.

Ezután a főkapu őrt akarták lefegyverezni, s a fegy

ver segítségével az őrszobán tartózkodó többi őrt 

tették volna ártalmatlanná. Ezzel gyakorlatilag a 

fegyverszobát is birtokolták volna.

Az intézet feletti hatalom megszerzése után a csoport 

egyik része gépkocsikkal az intézetbe szállította vol

na a családtagokat, addig a csoport másik része sakkban 

tartotta volna az őrséget.

A családtagok megérkezése után felfegyverkezve együtt 

indultak volna Ausztria felé.

A délutáni záráskor a zárkába belépő őrt megtámadták és a fo

lyosón biztositó másik őr ellen is támadást hajtottak végre.

A cselekményt az odasiető többi őr segítségével sikerült meg

hiúsítani.
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Befejezett cselekmény

A Debreceni Bv. Intézetben 1988. július 6-án 06,55 órakor 

két fogvatartott a szabászat raktárhelyiségében túszul ej

tette a művezetőt, szabadon engedéséért cserébe egy gépko

csit és szabad elvonulást követeltek.

A két fogvatartott eredeti szándéka szökésre irányult:

a szökést a raktár falának kibontásával tervezték. A falbon

tást meg is kezdték, de az nem sok sikerrel kecsegtetett, 

és a váratlanul megjelenő művezető fel is fedezte.

Ekkor a művezetőt leütötték és megkötözték. Az egyik elitéit 

a túszt a nyakához tett késsel őrizte, a másik pedig a tár

gyalásokat folytatta.

A bv. intézetben riadót rendeltek el. A beérkező parancsnok a 

terroristákkal a tárgyalásokat megkezdte, a megyei rendőrfő

kapitányságot az eseményekről értesítették.

A tárgyalásokat a "komondor"-szolgálat megérkezéséig akarták 

elhúzni, de a terroristák erélyes és fenyegető fellépése mi

att a követeléseket látszólag teljesíteni kellett.

A megyei rendőrfőkapitányság akciócsoportja a kért gépkocsi

hoz közeledő terroristákat ártalmatlanná tette.

Az elmúlt húsz évről szólva ezt az öt rendkívüli eseményt 

tudjuk megemlíteni, tehát ezek gyakorisága nem nagy, mégis 

azt a következtetést kell levonnunk, hogy a bv. intézetekben 

a személyi állomány elleni terrorcselekmények veszélye reális, 
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s ezért minden lehetséges intézkedést meg kell tennünk ezek 

megelőzésére.

Mindenekelőtt tovább kell fejlesztenünk a bv. intézetek 

biztonsági rendszerét. Ennek azonban olyan paradox következmé

nyei lehetnek, hogy a fogvatartottak a szilárd biztonsági 

rendszer miatt csak erőszakos cselekmények utján látnak lehe

tőséget a szökésre. Ez tovább növelheti a túszfogás veszélyét.

Tovább kell fejlesztenünk a differenciált őrzést is, ki kell 

szűrnünk a potenciálisan veszélyes elitélteket, és úgy kell 

megszerveznünk az elhelyezésüket, a munkáltatásukat és a fel

ügyeletüket, hogy ne legyen lehetőségük erőszakos cselekmények 

elkövetésére.

A biztonságra veszélyes eszközöket, anyagokat úgy kell kezelnünk, 

tárolnunk, hogy a fogvatartottak illetéktelenül ne juthassanak 

hozzájuk. A munkáltatás közbeni felügyeletüket úgy kell meg

szerveznünk, hogy ne készíthessenek támadáshoz felhasználható 

eszközöket.

Olyan biztonsági berendezéseket kell telepítenünk, amelyek 

csökkentik a rendkívüli események elkövetésének lehetőségét.

A körleteken és a munkahelyeken tovább kell tökéletesítenünk a 

személyi riasztórendszert.
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A személyi állományt fel kell készítenünk a terrorcselekmények 

közvetlen veszélyének felismerésére, a megelőzés lehetőségeire, 

a bekövetkezett esemény közbeni magatartásra.

A terrorcselekmények megelőzésére vonatkozó intézkedések mel

lett fel kell készülnünk a bekövetkezett cselekmények felszá

molására is.

A büntetésvégrehajtás nincs abban a helyzetben, hogy a bekövet

kezett terrorcselekményeket önállóan felszámolhassa, ehhez nin

csenek megfelelő eszközeink és speciálisan kiképzett személyi 

állományunk sincs. Ezért az Országos Rendőrfőkapitányság veze

tőjével és a FRE parancsnokával kötött együttműködési megálla

podások értelmében terrorcselekmények esetén a bv. intézet pa

rancsnoka az együttműködő rendőri szervtől kéri a szükséges 

intézkedések megtételét.

A bv. intézet parancsnoka csak az elsődleges intézkedéseket ve

zetheti be /riadó elrendelése, a cselekmény helyszínének el

szigetelése, ill. biztosítása/, a rendőri szervek megérkezése 

után pedig a bv. erők biztosítási feladatokat látnak el. A bv. 

intézet parancsnokának a rendőri szervek megérkezéséig az időt 

a terroristákkal folytatott tárgyalásokkal kell kitöltenie.

A terrorcselekményeket a rendőrség akcióegységei számolják fel.

A bv. intézetek parancsnokai utasítást kaptak, hogy túszfogás 

esetén mindent tegyenek meg az időhúzás céljából, ha azonban a 

rendőri szervek megérkezéséig a túszok élete közvetlen veszélybe 
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kerül, a vérontás megakadályozása végett engedhetnek a kö

vetelésnek.

Előfordulhatnak azonban olyan események is, amikor nincs lehe

tőség megvárni a rendőrség akcióegységeinek megérkezését. 

Ilyen esetekben a büntetésvégrehajtásnak önállóan kell intéz

kednie. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy "kalandor" ak

ciókba bocsátkozik.
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Dr. Pongor Sándor r. alezredes,

BRFK osztályvezető

Miniszterhelyettes Elvtárs!

Tisztelt Tanácskozás!

Hozzászólásomban az idei budapesti tüntetések, felvonulások né

hány tapasztalatát kisérelem meg összefoglalni.

Az idén többször, helyesebb, ha úgy mondjuk: sokszor játszottunk 

a tűzzel. 1988 folyamán különösen a második félév során, a 

kisebb-nagyobb tüntetések szinte egymást követték elsősorban 

Budapesten; volt olyan hét, amikor három is volt. Szinte mind

egyikre másként kellett felkészülnünk, s kezelésükhöz nagyon sok 

vezetői instrukciót kaptunk. Ennek minden bizonnyal az a magya

rázata, hogy a politikai és az állami vezetésnek is megvolt a ma

ga gondja ebben az időben. Így aztán volt úgy, hogy reggel betil

tották, délben engedélyezték, délután ismét betiltották, s más

nap újra engedélyezték a tüntetést. Ez a mi felkészülésünk me

netét zavarta, de bizonyosak vagyunk abban, hogy a gyülekezési 

jogról szóló törvény megszünteti ezt a bizonytalanságot.

Tapasztalataink alapján a tüntetéseket három kategóriába sorol

tuk: az engedélyezett, a hallgatólagosan engedélyezett, és a 

nem engedélyezett tüntetések kategóriájába. Ennek megfelelően 

kellett a tüntetésekkel kapcsolatos rendőri tevékenységet meg
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tervezni, megszervezni. Az év elején kisebb zökkenőkkel, az év 

végén már nagyobb gyakorlattal oldottuk meg feladatainkat. 

Gondjaink elsődlegesen abból fakadtak, hogy jellegüktől függő

en a tüntetések biztosításával, illetve felszámolásával a leg

többször a BRFK közbiztonsági állományát "bízták meg"; eseten

ként kaptunk segítséget a Forradalmi Rendőri Ezredtől és egy 

esetben a Zászlósképző Iskolától.

Éppen ezért én csak a BRFK közbiztonsági állománya helyzetével 

foglalkozom. S amikor azt mondom, hogy igen sokszor a tűzzel 

játszottunk, mindenekelőtt arra gondolok, hogy olyan állomány

nyal kellett kimennünk az utcára, amelynek tagjai nem ismerték 

egymást. Ezért, ha ott valaki azt a vezényszót adta volna, hogy 

kettes oszlopba sorakozó!, vagy rajkötelék, vagy szakasz, 

századkötelékben sorakozó!, nem is tudták volna végrehajtani, 

mert nem tudták, hogy kinek ki mellé kellene állnia. Így indul

tunk az év elején; később született meg az a döntés, hogy a meg

lévő karhatalmi zászlóaljakkal működjünk együtt, mivel azok már 

összeszoktak. Az év vége felé már a mi 240 emberünk is ismerte 

egymást és a parancsnokait, s ha most fel kell sorakozni, akkor 

tudja, hogy ki mellé kell állnia. De ez nem oldja meg azt a • 

gondot, hogy egy nagyobb tüntetés biztosítására 240 fő nem ele

gendő. Viszont, ha szükséges,a BRFK a napi feladatok ellátása 

mellett 400-500 főt minden nagyobb nehézség nélkül ki tud állí

tani.
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Ezért foglalkozunk egy új karhatalmi zászlóalj létrehozásával, 

melynek a kiképzését a jogszabály megjelenésével egyidőben kí

vánjuk megkezdeni. Úgy gondolom, hogy az utcán eddig szerzett 

tapasztalatokat hasznosítani tudjuk, hiszen számitanunk kell 

arra, hogy az elkövetkezendő időkben megnövekszenek ilyen irá

nyú feladataink.

Reméljük, hogy a felkészülést be tudjuk fejezni addig, amíg 

újabb feladat adódik. A tapasztalatokról röviden annyit hadd 

mondjak, hogy ez a rendőri tevékenység, bármennyire karhatalmi 

tevékenységnek kell is tekintenünk, nem azonos azzal a karha

talmi tevékenységgel, amelyről a szabályzatokból alkottunk ké

pet magunknak. Egészen más az operatív törzs irányítása egy 

tüntetésen. Esetenként sokkal kisebb méretű, de ugyanakkor sok

kal mobilabb eseménnyel állunk szemben, így nem mindig van arra 

lehetőség, hogy a szabályzatokban megfogalmazott elvek alapján 

megvárjuk vagy kérjük a parancsokat a szükséges intézkedések el

rendelésére .

Más a helyzet a sztrájknál, mert az statikus jellegű, s ezért 

az operatív törzs mozgása, irányítása is más.

Mi a tüntetések megítélésében, akár engedélyezett volt az, akár 

nem, abból indultunk ki, hogy "békés tüntetés" nincs, de esemény 

nélküli van. Hiszen egy tüntetés mindig valamilyen békétlenségből 
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keletkezik, és valamilyen feszültséget feltételez. Így a szer

vezőkkel, a rendezőkkel megteremtett kapcsolat jellegét is ez 

a gondolat határozta meg, mint ahogy a velük folytatott tárgya

lások alaphangját is ez adta meg, akár engedélyezett volt a 

tüntetés, akár nem. Az év vége felé már rendszeres lett a kap

csolattartás a tüntetések szervezőivel és a főkapitányság köz

biztonsági osztályával.

Ezek a tárgyalások egyrészt arra irányultak, hogy csökkentsük 

a tüntetés szervezői által javasolt létszámot és mozgásterüle- 

tet, másrészt hogy - ha előzőleg így döntöttünk - egyértelműen 

a tudomásukra hozzuk a tüntetés betiltását. Minden alkalommal 

azon voltunk, hogy felébresszük a szervezők lelkiismeretét és 

felelősségérzetét a tüntetés politikai és jogi következményei 

- várható következményei - iránt. Ez sikerült, s erre ők is 

büszkék voltak, s ezzel politikai és erkölcsi vonatkozásban mi 

is jelentős segítséget kaptunk tőlük. A tüntetés szervezőivel 

így kialakult kapcsolat igen jól szolgálta a biztosítások szin

te zökkenőmentes lebonyolítását. A tárgyalásokon felhívtuk a 

szervezők figyelmét arra is, hogy a tüntetés során bekövetkező 

rendbontásokért őket terheli a felelősség. Mindenért ők a 

felelősek, tehát nekik kell rendet tartaniuk. A rendőri szervek 

csak a közrendet, a közbiztonságot, a közlekedés rendjét kíván

ják fenntartani az utcán; amennyiben ez szenved sérelmet, akkor 

avatkoznak bele a tüntetés menetébe. Ha a tüntetésben nemkívána- 
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tos jelszavak hangzanak el vagy jelennek meg transzparenseken, 

a rendezőkkel való konzultáció után ők intézkednek eltávolí

tásukról, illetve szövegük megváltoztatásáról.

A kiemelésekről nekünk kellemetlen tapasztalataink vannak. Akár

hányszor kiemelést kíséreltünk meg, ez sohasem a közbiztonság 

fenntartása érdekében történt, hanem egyéb utasításra. A leg

többször az állambiztonsági szervek inspirációja alapján került 

rá sor. Csak egy példa: két évvel ezelőtt az állambiztonsági 

szerv kiemelt egy személyt. Azonban a tüntetők a kocsijukat 

megpróbálták elvinni, így kénytelenek voltak a kocsiból kienged

ni. Ezzel kapcsolatban az én álláspontom az, hogy nagyobb tömeg

ből - hacsak az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül nem fe

nyegeti veszély - egyenruhás rendőr kiemeléssel ne kísérletezzék, 

ez nem célravezető. A rendőrök behatolása a tömegbe mindenképp 

irritáló.

Visszatérek a nem engedélyezett tüntetésekre. A legutolsó nem 

engedélyezett tüntetés 1988. november 15-én volt. A sajtó erről 

írva általánosságban a rendőröket marasztalta el. Érdekes mó

don - és ezt az állomány is hiányolta - sehol nem említették 

meg, hogy ezt a tüntetést nem engedélyezték, tehát attól a 

pillanattól kezdve, hogy a résztvevők elkezdtek gyülekezni, ez 

törvénysértő volt. Nem értjük, hogy miért nem lehet a sajtót 

olyan mértékben befolyásolni, hogy erről is tájékoztasson.
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A tüntetés előtt az egyik fő szervezővel tárgyaltunk és 

közöltük vele, hogy a tüntetést nem engedélyezzük. Később a 

helyszínen látta, hogy komolyodik a dolog, akkor ő volt az, 

aki levette az első transzparenst, és ő szállt fel elsőként 

az első buszra. Ebből is látszik, mennyire fontos a személyes 

kontaktus a szervezőkkel a tüntetőkkel való kapcsolattartás 

érdekében.

Ami a tüntetés szándékának a bejelentését és az engedélyezés 

kérdését illeti, én azt javasolom, hogy a tüntetés bejelenté

séről szóló okmányt a közbiztonsági szolgálat vegye át, s az 

engedélyezés kérdésében is a közbiztonsági szolgálat döntsön. 

Emellett szól az is, hogy az engedélyezett tüntetés lebonyolí

tásának részletkérdéseit ugyancsak a közbiztonsági szolgálat

nak kell megbeszélnie a szervezőkkel, s később kint a hely

színen megkövetelnie tőlük. Az ezt szolgáló személyes kontak

tus akkor alakulhat ki, amikor az okmányt átadják.

Köszönöm a figyelmet.
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Szőke Attila r. őrnagy,

Pécsi Rk. közbiztonsági és közlekedési osztály vezetője

Miniszterhelyettes Elvtárs!

Elvtársak!

Témánk napirendre tűzését és a vonatkozó jogszabály előkészí

tését az is indokolja, hogy Budapest mellett vidéken is több 

helyütt belekóstoltunk már ezekbe a feladatokba. A pécsi rendőr

kapitányság területén túl vagyunk egy bányászsztrájkon, amely 

azt hiszem hosszú idő óta az első bányászsztrájk volt az or

szágban, s túl vagyunk két tömegközlekedési vállalat sztrájkjá

nak előkészületein. Ez szerencsére meghiúsult, de ha megvaló

sult volna, számunkra egészen újszerű rendőri feladatokat kel

lett volna ellátnunk, s ezekre fel is készültünk. Túl vagyunk 

egy, a Fidesz által szervezett tüntetésen is. Ezeknek a tapasz

talatairól szeretnék röviden szólni.

De mielőtt e tapasztalatokról szólnék, hadd mondjam meg, hogy va

lamennyi itt elhangzott előadás rendkívüli módon tetszett. Csak 

azt sajnálom, hogy az egész parancsnoki állományunk nem hall

gathatta végig a tanácskozást. Viszont az megnyugtató, hogy a 

tanácskozás anyagát az állomány további felkészítése érdekében 

a tavasz folyamán megkaphatjuk. Különösen nagy figyelemmel 

hallgattam azokat a korreferátumokat, amelyek aZ állomány szakmai 
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politikai képzettségének és általános intelligenciaszintjének 

növelését célozták, és nagyon tényszerű feladatokat tűztek ki 

a témánkkal kapcsolatos tennivalókat illetően. Fontosnak tartom 

azokat a hozzászólásokat is, amelyek az állomány értelmi-érzel

mi megközelítésű felkészítését tárgyalták.

Rátérek tapasztalatainkra. Két demonstráció zajlott le: a bá

nyászsztrájk és a Fidesz-tüntetés. Mindkettő után és a két 

esemény között is kötetlen elbeszélgetésre ültünk le a bizto

sításban részt vevő állományunkkal, és kérdéseik, megközelíté

seik nyomán a tennivalók nagyon világosan megfogalmazódtak.

A bányászsztrájkról röviden: Azon az éjszakán éppen bent voltam 

a főkapitányságon a vezető közbiztonsági helyettesével, mert 

azon az éjszakán kaptuk meg a hírt, hogy kapitányságvezetőnk 

a Bécs melletti autóbuszbaleset folytán meghalt. Öt perc múlva 

kaptunk két információt. A szénbányák vezérigazgatója bejelen

tette a bányászsztrájkot: "Az éjszaki műszak nem szállt le, a 

vállalat vezetőivel nem tárgyalnak egyelőre." Ezt hozták hiva

talosan tudomásunkra. A főkapitány-helyettes elvtárs rendkívül 

higgadtan intézkedett. Két tapasztalt idősebb tiszthelyettesből 

álló gépkocsizó járőrt küldött közlekedésrendészeti feladatokkal 

s terület ellenőrzésére. Másfél napig tartott a sztrájk, több 

üzemre átterjedt. Tulajdonképpen nem nőtte túl magát, meghatáro
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zott kereteken bellii maradt. Olyan befejezése lett, amit a 

jelenlévők ismerhetnek. Azonban a hangulat azóta sem változott, 

nem lehetetlen, hogy holnapután nem ismétlődik meg nagyobb mér

tékben. Komoly gondot okozott, hogy sem a területi pártszervek, 

sem a szénbányák vezetése semmiféle előzetes információval nem 

bírtak. Huszonnégy órával az események előtt ők is a mi állam

biztonsági szervünktől kaptak tájékoztatást, igaz nem is hitték 

el.

Bennünket is váratlanul értek az események, ezért a közlekedés

rendészeti járőr kiküldésével egyidejűleg készenlétbe helyeztünk 

egy karhatalmi szakaszt, s mind gyakorlati, mind tájékoztató 

jellegű felkészítését megkezdtük. Az akkori információ-hiányunk

ból levontuk azt a tanulságot, hogy a jövőben nekünk naponta 

friss politikai és gazdasági jellegű információkkal kell rendel

keznünk, és rajtunk keresztül a biztosításban részt vevő állo

mánynak is ahhoz, hogy értsék, tudják miről van szó. Ez tehát 

az a pont, amellyel az itt elhangzottakhoz kapcsolódom.

A Fidesz-tűntetéssel ugyancsak az volt a gondunk, hogy akkor 

még szinte semmit sem tudtunk a Fideszről. A tüntetés lezajlása 

után kaptuk meg azt a Fidesz által kiadott program-tervezetet, 

amelyből megismertük, úgy-ahogy ennek a szervezetnek a fazonját. 

Ezenkívül csak annyit tudhattunk róla, amennyit a sajtó és a rá

dió közölt. Ez kicsit késői volt, tehát sokkal naprakészebbnek 

kell lennünk ebben is. Mi egy későbbi főkapitányságvezetői ér
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tekezleten kértük, hogy a parancsnoki állományunk és rajtunk 

keresztül a beosztotti állományunk folyamatosan kaphassa meg 

ezeket az információkat, másképpen nem tudjuk a feladattal 

azonosítani az állományt. Azóta ez folyamatosan meg is törté

nik, ezt feltétlenül hozzá kell tennem.

A Fideszről azért sem tudhattunk túl sokat, mert a pécsi szerve

zetének akkor mindössze 28 tagja volt, helyi rendezvényük még 

nem volt.

Nálunk is előfordult, éppen ennél a tüntetésnél, túlbiztosítás, 

de ennek kettős oka volt. Az egyik az, hogy még nem volt ta

pasztalatunk, ezért háromszor annyian voltunk mint ők, de nem

csak a Széchenyi téren, hanem csoportokban Pécs belvárosában, 

ahol a tüntetés lefolyt, a másik ok az, hogy egy véletlen foly

tán egybeesett a Fidesz által szervezett - 25 fős - tüntetés, 

helyileg és csaknem időben is, a Szent Jobb körmenetének bizto

sításával. Az pedig 30 ezer embert jelentett egyidőben két egy

mással szomszédos belvárosi téren. Tehát kellett a biztosítás. 

Ezt követően elég sokat foglalkoztunk a két biztosítás tapasz

talataival. Ez indokolt is, mert nem tudhatjuk, hogy az akkor 

még gyermekcipőben járó Fidesz milyen erőket tud mozgósítani 

majd esetleg holnapután. Ezért vesszük szívesen az itt elhang

zottakat is, mert kell a kollektív tapasztalat.

Köszönöm a figyelmet.
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Dr. Horváth Sándor r. ezredes,

a Csongrád Megyei RFK közbiztonsági helyettese

Tisztelt Miniszterhelyettes Elvtárs!

Kedves Elvtársak!

Először is megköszönöm a főiskola parancsnokságának, hogy ezen 

a tanácskozáson részt vehetek, mert meggyőződésem, hogy az el

hangzott referátum és korreferátumok igen komoly segítséget 

adnak nekünk a jövőre vonatkozóan. Hozzászólásomban először 

általában szeretnék néhány gondolatot felvetni a korreferá

tumokkal összefüggésben. Én nagyon egyetértek azzal, hogy szem

léletváltásra van szükség, s ebben fontos szerepe van a külön

böző formájú és szintű oktatásnak is.

Nemcsak azoknak a rendőröknek a szemléletváltásáról van szó, 

akik közvetlen találkoznak a tömegekkel, hanem a középszintű 

és magasabb parancsnokokéról is, a miénkről is, az enyémről is. 

Megvilágítom ezt egy személyes példával.

Az elmúlt két napban, szombaton-vasárnap részt vettem, mint 

küldött a megyei pártértekezleten. Önök újságból, televízió

ból olvashatták, hallhatták azt, amit én közvetlenül a hely

színen hallottam. A Fidesz Csongrád megyei szervezetének kül

dötte egyenesen azt mondta, kikérik maguknak Grósz elvtárs 

sportcsarnoki beszédét, azt hogy ilyen magatartást tanúsít

son Grósz elvtárs.
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Többek között ez is elhangzott, hogy: "... butító hozzászó

lását kikérik...". A főkapitány elvtárssal egymás mellett 

ültünk, és egymást csitítottuk, nehogy fölugorjunk. Tehát 

ugyanakkor, amikor mélységesen nem értünk egyet a Fidesz 

képviselőjével, át kell értékelnünk az eddigi szemléletünket 

is, hiszen tudomásul kell vennünk, mint ahogy Grósz elvtárs 

is elmondta, hogy harminchárom különböző alternatív szerve

zet működik jelen pillanatban. Tudomásul kell vennünk, hogy 

vannak "másképp gondolkodók" is, vagyis hogy nem mindenki 

úgy gondolkodik, ahogy mi, s el is mondhatja a véleményét. 

Nekünk kellőképpen oda kell hatni, hogy ezt rendőreink meg

értsék, hiszen ők találkoznak közvetlenül a tömegekkel. 

A másik dolog, amiről én is szólni kívánok, a tömegből való 

kiemelés. Szabályként azt sem mondhatjuk, hogy kell, de azt 

sem, hogy nem kell valakit a tömegből kiemelni.

Én azt mondom, hogy az adott szituáció döntheti el, hogy kell- 

e vagy sem. Tehát attól függ, mennyire fajult el a helyzet.

Nálunk a gyakorlat az volt, kellő szintű vezető, talán monda

nom sem kell, hogy a főkapitány, aki minden alkalommal bent 

volt, döntötte el a kérdést. Hiszen, ha nem is tizenötször, 

mint Budapesten, de azért a legtöbbször, amikor Budapesten 

volt valami megmozdulás, akkor Szegeden is volt. Ott is van 

egyetem, bölcsészkar, vannak különböző ilyen-olyan ellen

zéki csoportok, hát majdnem mindig mi is "részt vettünk". 

Akkor is, amikor Bős-Nagymaros ügyében volt tüntetés, illetve 

demonstráció és nem is volt egyértelmű, mit is akarnak csinál

ni. Tüntetni is akartak meg aláirásgyűjtést is. A főkapitány 

épp akkor Budapesten volt, és a Fidesz helyi vezetője bement 

a szegedi kapitányhoz, mert ők nem mennek ám az igazgatásren

dészethez, ide-oda, hanem mennek a kapitányhoz,
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vagy a főkapitányhoz próbálnak bejutni. Bement és előadta, 

hogy három helyen akarnak tüntetni, illetve demonstrálni, il

letve aláírást gyűjteni. Meg kell mondanom, próbáltunk vele 

olyan értelemben tárgyalni, hogy csak egy helyen rendezzék. 

A következő volt a válasz: mindegy, hogy nekünk mi a vélemé

nyünk, ő három helyen fogja megrendezni. Ez így is lett.

Ezt azért mondom el, hogy jól lássuk: sokszor van úgy, hogy 

akarunk valamit és nem sok eredménnyel.

Bízunk benne, hogy jobb lesz a helyzetünk, ha az új jogsza

bály hatályba lép. Ugyanis akkor ő is arra hivatkozott, hogy 

mi minek az alapján szólunk bele abba, hogy ők mit akarnak csi

nálni. Az új törvénnyel könnyebb lesz. Én részt vettem azon 

a megyei pártbizottsági koordinációs értekezleten is, ame

lyen a két jogszabály-tervezet vitára került. Megmondom elvtár

sak őszintén, hogy ott nem akárkik is fölvetették, hogy milyen 

alapon avatkozunk bele, hiszen ez állampolgári alapjog, minden

kinek joga van kimenni az utcára, mindenki teheti amit akar, 

mindaddig, amíg a közrendet, a közbiztonságot nem sérti. Nem más, 

mint a megyei bíróság elnöke vetette fel többek között ezt a 

kérdést. Tehát az az igazság, mint ahogy elhangzott a pártérte

kezleten is, hogy a pártnak meg kell tanulnia politizálni, mert 

nem lehet tovább hivatalnokpárt. Nekünk meg kell tanítanunk a 

rendőreinket politizálni. De kellő figyelmet kell fordítanunk 

arra, hogy semmilyen más irányba ne csapódjanak, hanem a rendőr
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ség azt tegye és úgy, ahogy a pártunk és kormányunk tőlünk el

várja.

Még valami, amit szeretnék itt elmondani, s ez szintén Csongrád 

megyei tapasztalat: Mi minden egyes esetről előre tudtunk. Én 

nagyon alapvetőnek tartom az állambiztonsági és a közbiztonsági 

szolgálat együttműködését. Ha valamikor erre szükség volt, akkor 

most nagy szükség van rá. Minden alkalommal, amikor a Fidesz 

képviselője bejött hozzánk, mi már tudtuk, hogy ekkor és ekkor 

ezt és ezt akarják csinálni. Szóba került itt még bizonyítékok

nak a biztosítása. Nekünk minden egyes anyagunk videón van. Hát 

miért ne?- Mások is fényképeztek, akár a KISZ-nek a megmozdulásá

nál, akár a Fideszénél, vagy egyéb más rendezvényeken. Mások is 

felvették, hát kimentek a mi elvtársaink is, és nekünk is megvan 

mindegyik, kazettán. Én nem hiszem, hogy ez hiba lenne. A jövőre 

vonatkozólag ez nem is rossz dolog, ha bizonyítani kell - mert 

előfordulhat olyan is, hogy bizonyítani is kell - hogy hogyan 

jártunk el. Hiszen az is felmerült a koordinációs értekezleten, 

hogy mi történik akkor, ha betiltják a tüntetést, vagy valakinek 

kára származik belőle. Ilyen szempontból a bizonyítás is lénye

ges lehet.

Köszönöm a figyelmet.
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Dr. Hodula Attila r. alezredes,

BRFK közlekedésrendészeti vezetője

Miniszterhelyettes Elvtárs!

Tisztelt Tanácskozás!

Az ankét témájához kapcsolódva a közlekedési szolgálat felada

tairól kívánok szólni tömegdemonstrációk, tüntetések esetén.

1988. második felében az "utcai politizálás" új feladatokat 

hozott, új, megoldásra váró problémákat vetett fel a rendőr

ségnek - ezen belül a közlekedési szakszolgálatnak is. Eddig 

szokatlan módon demonstráló, tüntető, megemlékező, új jelsza

vakat kiáltozó tömeg jelent meg - gyakran újszerű transzpa

rensekkel - a főváros utcáin. Ezek az új jelenségek igénylik 

a rendőrség eddigi tevékenységének, magatartásának, felkészülé

sének gyökeres megváltozását, hiszen a protokoll megmozdulásokon 

alkalmazott hagyományos biztosítási szerepek megváltoztak.

Az újszerű rendezvények biztosításakor az új jelenségekre új 

módon kell reagálnunk, az eseményeket nemcsak követnünk kell, 

hanem irányítanunk is, azaz szükség szerint meg kell előznünk 

vagy le kell vezetnünk őket.
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Az elmúlt félév gyakorlati tapasztalatai alapján az eddigi 

tömegdemonstrációkat

- előre bejelentett, engedélyezett,

- bejelentett, nem engedélyezett 

kategóriákra csoportosítjuk.

Ezek mellett a napi gyakorlatban kialakult egy harmadik ka

tegória is, a nem engedélyezett, de tudomásul vett, megtűrt 

rendezvény.

Előre bejelentett megmozdulások esetén megfelelő idő áll rendel

kezésünkre a feladatok megtervezésére, a munka összehangolására. 

A rendezvény biztosítására biztosítási terv készül, megalakul 

a karhatalmi operatív törzs, amelyben a közlekedésrendészeti 

osztály vezetői is részt vesznek.

A második esetben /nem engedélyezett megmozdulások/ lényeges 

különbség, hogy az ugyanazon volumenű feladatot rövidebb idő 

alatt vagy azonnal, gyakran terv nélkül, a szolgálatban lévő, 

összevonható erőkkel kell végrehajtani.

A közlekedésrendészeti szakszolgálat feladatai tömegdemonstrá

ciók alkalmával:

- ideiglenes forgalomkorlátozás elrendelése,

- az útvonal biztosítása,

ÁBTL - 4.2 - 226 - 163/7 - 4/6 - 1/1989 /127



- 127 -

- a forgalom irányítása,

- a forgalom terelése,

- a környező terület megnövekedett forgalmának levezetése,

- a biztosításban részt vevő rendőri egységek mozgásának biz

tosítása .

A tömegmegmozdulások útvonalának biztosítására a közlekedés

rendészeti szakszolgálatnak jól bevált módszerei vannak. A tö

meg szándékának, hangulatának mintegy minőségi változása azon

ban új feladatokat állít elénk még ezen a területen is.

A forgalomterelés, a forgalom segítése, a tömeg elhaladása 

előtt szükséges zárás csak akkor valósítható meg biztonságo

san, ha a tömeg szándékolt és általunk ismert haladási iránya, 

tehát a bejelentett útvonal nem változik meg. Ha az útvonal 

mégis megváltozik, az erők gyors átcsoportosításához, vissza

vonásához szükség van egy többlépcsős hírrendszerre.

A demonstráló tömeg útvonalának módosítására nem minden esetben 

célszerű a közvetlen, nyílt rendőri beavatkozás. Esetenként 

egy-egy, az útvonalon "véletlenül beszorult" villamos, úttisz

tító gép, locsolókocsi, tehergépkocsi nagyobb eredményt érhet 

el, mint a közvetlen rendőri beavatkozás. Ezeket és a hasonló 

"véletleneket" akkor használhatjuk ki igazán jól, ha a tömeget 

a saját szándékának kiformálódása előtt, szinte tudat alatt be
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folyásoljuk, meggyőzzük arról, hogy melyik útvonal a legcélsze

rűbb és a legbiztonságosabb.

Célszerű, ha egy forgalomszervező tiszt az útvonal biztosítása 

előtt a biztosítás érdekében előzetes intézkedéseket tesz, be

járja az útvonalat, felderíti, mintegy feltérképezi az ott ta

lálható intézményeket, vállalatokat, gondoskodik arról, hogy a 

tömeg ne juthasson például dobálásra alkalmas téglákhoz, épí

tési törmelékhez, megbontható állványzathoz. Mindez nemcsak 

gyors intézkedési készséget feltételez, hanem nagy adag talá

lékonyságot, leleményességet is kíván. Ennek a forgalomszervező 

tisztnek a feladata az előfeltételek megteremtése mellett a biz

tonságos lebonyolítás feltételeinek megteremtése is.

Így például fáklyás vagy gyertyás felvonulás alkalmával az ő fel

adata locsolókocsik, fáklyaoltó és gyűjtőedények elhelyezése is. 

Állandó kapcsolatot kell tartania a közforgalmú járműveket üze

meltető vállalattal, a mentőszolgálattal, a tűzoltósággal. A 

tömegközlekedési vállalat forgalomirányító diszpécserét pontos 

információkkal kell ellátnia a tömeg nagyságáról, vonulási irányá

ról és a tömegdemonstráció befejezési pontjáról és idejéről, 

hogy intézkedni lehessen a tömegközlekedési jármüvek átcsopor

tosításáról, összegyűjtéséről, a tömegközlekedés megszervezé

séről .
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A tömegdemonstráció biztosításával kapcsolatos feladatok végre

hajtásának sajátos követelményei vannak. Az eddigi tapasztala

tok alapján a legcélszerűbbnek az látszik, ha az eligazítást 

az összevont közlekedésrendészeti állománynak együtt tartjuk 

meg. Az eligazítást két részletben javasoljuk megtartani. Elő

ször az általános célt kell ismertetni, hiszen a tömegdemonstrá

ciók, a tüntetések szinte mindig politikai célzatúak, ezért 

igen fontos, hogy az állomány a feladat végrehajtására kellő 

ismeretek birtokában vonuljon ki, s legyen tisztában a végrehaj

tandó feladat szükségességével, okával és céljaival. Mindezek 

után kerülhet csak sor, alegységenként, a feladatok személyre 

szóló konkrét meghatározására. Az eligazítás második részét a 

helyszínen, a felállítási helyen kell befejezni, és a feladatot 

ott kell mindenki számára egyértelművé tenni. A tömegdemonstrá

ciók útvonalát a felállítási helyre gépkocsin érkező járőrök 

jelölik ki, itt azonban fontos a gépkocsi és a benne lévő techni- 

ka, esetleg fegyverzet őrzése és a tömeg hangulatától függően a 

szolgálati jármű "elrejtése ".

A szolgálatot motorkerékpárral ellátó közlekedési rendőr fel

használható útvonalbiztosításra, járőrözésre, megfigyelésre 

és esetenként tömegoszlatásokra is. A motorkerékpáros rendőr 

lehet a tömegoszlatás eszköze, ehhez azonban külön fel kell 

készíteni a motoros rendőröket. Figyelembe kell venni, hogy egy 
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motoros egység megjelenése minden esetben erődemonstrációt je

lent, és éppen ezért a tömegből dühkitörést, nem kívánatos 

érzelmeket válthat ki.

Az egyes motoros sebezhetősége miatt különös veszélynek van 

kitéve. Ezt minden esetben el kell kerülni. Megfigyelésre, 

járőrözésre csak párosával szabad őket felhasználni, míg tö

megoszlatásra legalább szakaszerővel.

A biztosítási feladatok végrehajtása során a közlekedést irá

nyító, terelő rendőrök új tennivalókkal kerülhetnek szembe.

Fel kell készülniük a tüntető, illetve a szétoszlatott tömeg

ből kiváló vagy az attól lemaradó kisebb csoportokkal szembeni 

intézkedésre.

Az eddigi gyakorlat alapján útlezárásra, forgalomirányításra, 

forgalomterelésre célszerű legalább két főt beosztani.

A feladatok végrehajtása után mind az alparancsnokok, mind a 

biztosítás parancsnokainak első feladata, hogy rendőröknek a 

helyszínről való bevonulását, beszállítását ellenőrizzék.

A szolgálat tervezésekor a tömegdemonstációt már megelőző nap 

figyelembe kell venni, hogy a délutáni, esti demonstráció biz

tosítása benyúlhat az éjszakába, így gondoskodni kell az állo

mány hazaszállításáról.

A parancsnoki gondoskodás fogalomkörébe tartozik a felszerelés 
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ellenőrzése, az eligazítás tervszerűsége, a szükség szerinti 

étkeztetés megszervezése, indokolt esetben a védőitalról való 

gondoskodás.

A feladat végrehajtása után a bevonuláskor értékelni kell az 

állomány munkáját, nem feledkezve meg a fokozott igénybevételért 

járó köszönetről sem.

A forgalomszervező tiszt intézkedjen arról, hogy a segítség

ként bevont külső szervek diszpécserszolgálata is értesüljön a 

biztosítás befejezéséről, értékelje az együttműködését és kö

szönje meg azt.
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Ladvánszky Károly r. altábornagy,

miniszterhelyettes

Tisztelt Tanácskozás!

Mindenekelőtt elnézésüket kérem az elvtársaknak, hogyha a kisza

bott 10 percet nem tudom betartani. Ezt nem fegyelmezetlenség

ből teszem, hanem annál az egyszerű oknál fogva, hogy az itt 

tárgyalt kérdések egésze munkakörömhöz tartozik és ebből adódó

an több mondandóm van.

Engedjék meg nekem, hogy a szűkebb értelemben vett rendőri szak

ma nevében megköszönjem ennek a tanácskozásnak a megrendezését, 

amelynek mi is kezdeményezői voltun!;, helyeslői voltunk, és 

amelynek az előkészítésében, megszervezésében a Rendőrtiszti Fő

iskola és a Tudományszervezési Osztály jelentős részt vállalt, 

hogy az új helyzetben felvetődő új belügyi feladatok elméleti 

kérdéseit és gyakorlati megoldásait kimunkálhassuk.

Ez a tanácskozás segít a gyakorlatnak, mert elméletet ad, és

megalapozza a gyakorlati munkát. Így részesei vagyunk egy új 

szakmai iskola teremtésének, amelyben a tanulmányi vonalnak, a 

Rendőrtiszti Főiskolának - mégegyszer mondom - jelentős szerepe 

van.

Hadd mondjam el ennek kapcsán azt is, hogy a Belügyminisztérium

ban ezzel egyidőben, ezzel párhuzamosan sokirányú tevékenység 

folyik az új feladatok kimunkálására. Földesi államtitkár elvtárs 
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vezetésével egy munkabizottság kidolgozza belső jogszabá

lyainkat. Így sor kerül a szolgálati szabályzat módosítá

sára és a szolgálati ágak azon új feladatainak a meghatá

rozására, amelyek majd a gyülekezési és az egyesülési jogot 

szabályozó törvények végrehajtásából adódnak.

Tudok arról is, hogy a tudományszervezési osztály is fog

lalkozik hasonló, tudományos jellegű témák kidolgozásával. 

Ezenkívül szinte naponta éljük át a gyűlések, a tüntetések, 

a felvonulások, a demonstrációk élményét és mindennapos kap

csolatban vagyunk a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal. Leg

utóbb tegnap, december 12-én tanácskoztunk ezekről a gyakor

lati kérdésekről, hogy kidolgozzuk az eléggé sürgős felada

tokat, mert ezekről a feladatokról nem mondhatjuk azt, hogy 

jelentkezni fognak, mert ezek már most itt vannak, az új 

törvények hatálybalépését követően pedig várhatóan még 

bőségesebben fognak ránk zúdulni mint eddig.

Azért is köszönöm a tanácskozás megszervezését, mert hál' is

tennek most egy olyan témához fogtunk, amelynek a kidolgozá

sát viszonylag időben kezdtük el. Még nincs érvényes 

törvény a gyülekezési jogról, és íme mi már itt tanácskozunk, 

nem késtünk el. Más kérdés, hogy a technikai ellátottsággal 

hogyan állunk. Azon a téren általában a dolgok lassabban 

mennek, sajnos, de az is fontos, hogy ebben a vonatkozásban 

“ az elmélet és a gyakorlati tennivalók vonatkozásában - fel

készüljünk .
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Engedtessék meg, hogy néhány alapkiindulási pontot megjelöl

jek. Az első: ténykérdés, hogy a politikai közéletünkbe mint

egy berobbant az utcai politizálás. Ezzel mint ténnyel kell 

számolnunk, benne élünk, és ez tartósan így lesz a demokra

tizmus viszonyai között, be kell rá rendezkednünk. A második: 

olyan munkaterületen dolgozunk, olyan hivatást látunk el, 

olyan szakmát gyakorlunk, amelyben kevésbé lehet talaja az 

illúzióknak. Így nem lehet például illúziónk atekintetben, 

hogy a világon mindenütt a társadalmi rendszerektől, a társa

dalmi berendezkedéstől függetlenül a hatalmi kérdéshez tarto

zik, a hatalom szférájába tartozik annak eldöntése, hogy kié 

az utca, kié a közterület, hogy ki uralja az utcát, a közterü

letet, rend van-e az utcán - normális, emberi rendre gondolok -, 

vagy pedig rendetlenség van.

Ez a hatalmi szférába, a hatalmi kérdésekhez tartozó kérdés

csoport, erre minket Magyarországon az elmúlt negyven évben a 

történelem megtanított. Ezt nem szabad nekünk figyelmen kívül 

hagynunk, olyan munkaterületen dolgozóknak, amelyen nagyon is 

a realitások talaján kell maradnunk.

A harmadik gondolat: előre bocsátom, ne tűnjék nagyzolásnak, 

ha azt mondom, hogy a szó filozófiai, vagy filozofikus értel

mében mondom, hogy a részt vevő felek objektív helyzetéből 

adódóan kormány és tüntetők között -szűkebb, vagy tágabb ér

telemben vett kormányzat és tüntetők között -, helyzetüknél 

fogva objektív ellentmondás van. Más az érdeke annak, aki a 

tüntetők nevében a petíciót átadja, s más az érdeke, mása
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felfogása annak, aki a kormányzat nevében, annak megbízásából 

a petíciót átveszi. Tegyük hozzá azt is, hogy a történelem so

rán még nem volt olyan kormány vagy kormányzat, amelynek, ha 

hatalomra jutott és a hatalom birtokosa volt, ne az első dol

gai közé tartozott volna, hogy rendet tartson, és ne az első 

dolgai között lenne az, hogy a "rendetlenségre" - és ezt most 

nem a tüntetésre értem - ne azzal reagáljon, hogy igyekszik 

rendet teremteni. Ebből adódóan a kormányzat és a demonst

rálok között, objektív elhelyezkedésüknél fogva, ellentmondás 

jön létre.

Az már tolerancia kérdése, hogy azt az ellentmondást ki hogyan 

oldja fel, azaz a kormányzat, a demonstrálók, vagy legyen: a 

sztrájkolók mennyire tudják a másik véleményét és helyzetét 

figyelembe venni.

Ezeknek a gondolatoknak kell kiindulási pontul szolgálniok 

a mi témánknál is, amelyekhez még egyet veszünk, ami már 

közelit a mi témánkhoz, s ez az, hogy rögzítenünk szükséges: 

a tüntetések, demonstrációk" kezelése ", de még inkább, szak

mai nyelven kifejezve, biztosítása, tehát a közrend a köz

biztonság fenntartása ilyen esetekben kizárólagosan rendőrsé

gi feladat. A rendőrség a törvénytervezet, és főleg annak 

miniszteri indoklása alapján bevonhatja a munkásőrséget, 

és ezt az indokolás meg is alapozza jogilag, mert a munkásőr

ségnek van ilyen - törvénybe iktatott - funkciója. Bevonhatja 

a rendőrség a tűzoltóságot, az egészségügyi szervezeteket, a 

közlekedés fenntartóját és így tovább, de akik a rend fenn

tartásában részt vesznek, a rendőrség irányítása alatt látnak el
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rendőri funkciót. Ebből adódóan kizárólagos feladata a 

rendőrségnek van tüntetések, demonstrációk biztosításában, 

netán feloszlatásában, a rend helyreállításában. Egyedül

álló funkció ez.

A Magyar Néphadsereg, mint a világon mindenütt, természetesen 

ellát bizonyos belbiztonsági funkciókat is, csak nem béke

időben. A hadsereg igénybevételére csak akkor kerül sor - 

erre megfelelő kormányzati határozatok, döntések vannak -,ha 

a békés állapotokat felváltja egy rendkívüli állapot.

Ez lehet politikai és nem politikai rendkívüli állapot, lásd: 

valamilyen természeti katasztrófa, egy hatalmas földrengés, 

de a békés viszonyok között a hadsereg a közterületen tünte

tések ügyében nem jelenik meg. Létezhet és van is funkci

ója a stratégiai vagy taktikai objektumoknak a védelmében. 

Azok mindenképpen a hadsereg feladatai is lesznek, de a tün

tető tömeggel kapcsolata csak a rendőrségnek lehet. Ez alapoz

za meg azt a felelősségünket, hogy ki kell munkálnunk a legap

róbb részletekig ennek elméletét és gyakorlatát.

Engedtessék meg, hogy néhány vonatkozásban a politikai alap

állás kérdésében is szóljak. Az utóbbi hónapokban és hetekben 

a Belügyminisztériumban a vezetés - mind a párt-, mind a 

szakmai vezetés - részéről terjed egy politikai fogalompár. 

Ez így hangzik: a Belügyminisztériumnak, azon belül a rend

őrségnek, mind a szűkebb, mind a tágabb értelemben vett

ÁBTL - 4.2 - 226 - 163/7 - 4/6 - 1/1989 /137



- 137 -

rendőrségnek egyidőben kell reformpártinak és rendpártinak 

lennie. Ez a politikai fogalompár nemhogy kizárja egymást, 

hanem egymást feltételezi. Haddmondjak erről a fogalompár

ról én is néhány gondolatot.

Ami a reformpárti Belügyminisztériumot vagy a reformpárti 

rendőrséget illeti, mik ennek az alapjai, a politikai alapjai? 

Szocializmust akarunk, megújulást akarunk szocialista alapon, 

demokratikus szocializmust akarunk, jogállamiságot akarunk, 

és ennek gyakorlati megvalósításakor azt is hangsúlyozni kell, 

hogy nekünk, rendőröknek is jó dolog, ha jogállamiság van, jó 

dolog számunkra, hogy lehetőségeink és korlátaink is törvénybe 

vannak iktatva, mégpedig kötelező módon. Nem szeretünk mi 

sem és nem is szerethetünk mi sem törvénysértő, vagy törvényel

lenes módon élni. Ugyanakkor ez nekünk is jó dolog, mint magyar 

állampolgároknak, mint egyéneknek, mint szubjektumoknak is jó 

dolog, hogy jogállamiság legyen, hogy törvényesség legyen, hogy 

mindenkinek a joga, kötelessége, lehetősége, és korláta a jog

államiság törvényességébe legyen foglalva. Ehhez azt is hozzá 

kell tenni, hogy a reformpártisághoz az is hozzátartozik, hogy 

nem akarunk semmiféle visszarendeződést, nem akarunk befagyasz

tott társadalomban élni. Nem tagadjuk meg negyven év eredmé

nyeit, és szégyelljük vagy nem szégyelljük, vállalnunk kell 

múltúnk hibáit is. Sajátos eszközeinkkel, a Belügyminisztérium, 

a rendőrség eszközeivel sajátos módon segíteni akarjuk a re

form megvalósulását, a demokratizmust, a jogállamiságot. Ez 

alapállás, mert a politikai felépítmény rendszer, a politikai
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intézményrendszer korszerűsödése minket sem hagyhat 

figyelmen kívül, illetőleg mi sem hagyhatjuk ezt fi

gyelmen kívül. Ebbe a körbe beletartozik a sztrájk, 

a tüntetés, a demonstráció és mindazoknak az alapve

tő emberi szabadságjogoknak a biztosítása de facto és 

de jure is, amiről itt a főreferátum is szólt, s 

amelyek az Egyesült Nemzetek politikai és polgári 

egyezségokmányába vannak foglalva.

Ami a rendpártiságot illeti, ez a fogalompár második része. 

Az anarchia ellen vagyunk. Magam is meggyőződéssel vallom 

pártunk főtitkárának ezzel kapcsolatos nyilatkozatait. Mint

ha a párt lapja, a Népszabadság a mi megrendelésünkre jelen

tette volna meg a mai számában Faragó Jenőnek a cikkét, aki 

a demokrácia rendjéről ír. Ezzel azonosulni tudunk, tehát ha 

rendpárti rendőrség vagyunk, akkor rendet és biztonságot aka

runk. A reform és az anarchia kizárja egymást, lásd: a Szov

jetunióban a nemzetiségi kérdések hogyan jelennek meg ma, s 

hogyan hatnak a glasznoszty, illetőleg a peresztrojka ellen. 

Tehát rendet és biztonságot akarunk, mert a reform és az anar

chia kizárja egymást. Ez fordítva is igaz: reform, demokrácia, 

és rend egymást feltételező politikai és gyakorlati fogalmak. 

Szives elnézésüket kérem, ha ezek itt most jelszavaknak tűnnek, 

hiszen nem új fogalmak, s nem én vagyok aki ezeket először 

hangsúlyozom, nálamnál sokkal elhivatottabbak adnak nekik hang

súlyt a nyilvánosság előtt is, de úgy érzem, hogy a tárgyalt
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témánkhoz ezek az alapállások hozzátartoznak.

Ami az egyesülések, a csoportosulások, a tüntetések, a 

demonstrációk belügyi, rendőrségi megítélését illeti, ha el

ismerjük azt a tényt, hogy eltérő érdekek és ebből adódóan el

térő nézetek létezhetnek szocialista viszonyok között is, ak

kor magatartásunkat, cselekvésünket is ehhez kell igazíta

nunk, márpedig ezt el kell ismerni. Ha elismerjük a pluraliz

must, a pluralista felfogás létét és térhódítását, akkor ugyan

úgy kell cselekedni. Ha elismerjük azt, hogy nincs monoliti-

kus társadalom, akkor ugyancsak e szerint kell cselekednünk, 

mert téveszmének bizonyult a monolitikus társadalomról kiala

kult felfogásunk. Az élet sem igazolta, márpedig minden eszmé

nek a gyakorlat a visszaigazolója. Tehát ebből adódik, hogy 

a pártnak, a kormánynak, így a Belügyminisztériumnak és a rend

őrségnek is szövetségre kell lépnie és vitatkozni, vagy egyet 

kell értenie mindazokkal, akik egy megújuló szocializmust 

akarnak, szocialista talajon. De nem ugyanezt kell tennünk azokkal, 

akik a szocializmuson kívül gondolkodnak, és spekulatív célo

kat tűznek maguk elé. Ilyen erők is vannak és erről nyíltan 

kell beszélni, mert az utóbbi hónapokban mintha erről kevesebb 

szó esett volna. Ezekből a gondolatokból kell levezetni a de

monstrációkhoz, felvonulásokhoz, tüntetésekhez való viszonyun

kat is. Kereken ki kell mondani, lehet Magyarországon a kor

mány és a kormány egyes intézkedései ellen is tiltakozni és 
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mellette is lehet tüntetni. Uram bocsá', lehet a rendőrség 

egyes intézkedései ellen és mellett is tüntetni, ezekkel a 

gondolatokkal meg kell barátkoznunk. Nem isten csapása a tün

tetés, én is hangsúlyozom ezt.

Tessék végiggondolni a kapitalista társadalom mintegy hat

száz éves történetét. A kapitalista társadalom és a kapita

lista kormányok intézkedései ellen, létezése első pillanatá

tól kezdve mind a mai napig, a mai napot is beleértve, a vi

lág valamelyik pontján vagy sztrájkolnak, vagy tüntetnek - 

ahogy erről a főreferátum is szólott - és úgy tűnik, hogy a 

sztrájkok és tüntetések miatt csak nem dől meg a kapitalizmus. 

Ez lehet, hogy nagyon primitív példa, de ki kell az újságot 

nyitni és bizonyos vagyok benne, hogy e pillanatban is több 

helyen találunk hirt nagy tömegek tüntetéséről a kapita

lista kormányok intézkedései ellen.

A rendőrség feladatáról engedtessék meg mondanom néhány gondo

latot. Tulajdonképpen a feladatok két nagy csoportja vár a tör

vénytervezet alapján, ha elfogadják, a rendőrségre. A bejelen

tés tudomásulvétele, helyesebben átvétele - és nem a tüntetés enge

délyezése -,és mindazoknak a tevékenységeknek a lebonyolítása, 

amivel a tüntetés, a felvonulás, illetve annak betiltása jár, 

a törvényben meghatározott módon, az államigazgatási eljárás 

szabályai szerint, tehát írásos és indokolt határozattal.

Most itt meg kell állnom, mert a betiltásnak a törvénytervezet 

kétféle lehetőségét adja.
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Az egyik: az előre történő betiltás, amellyel vagy az idő, 

vagy a hely vonatkozásában tiltják be a tömegmegmozduláso

kat. Tehát nem alkalmas az idő, vagy nem alkalmas a hely, 

vagy nem alkalmas az idő és a hely együtt.

Más lehetősége a rendőrségnek az előzetes betiltásra nincs.

A másik betiltási lehetőség, amikor már a tüntetés de facto 

megkezdődött és a törvényben felsorolt esetek valamelyike for

dul elő. A rendőrség ilyenkor kénytelen a törvényes eszközök

kel élni, a tüntetés megszüntetésére szólít fel. Ha ennek nem 

tesznek eleget, akkor ezt be kell tiltani. Vállalva ennek 

törvényes konzekvenciáit, hogy a rendőrség ezt betiltotta, mert 

végül is bíróságnál perelhető az ügy.

Itt mutatkozik meg a rendőrbiztos szerepe, róla eddig még nem 

volt szó, de erre visszatérek.

A második funkciója a rendőrségnek a biztosítás, hogyha a de

monstráció törvényes és békés. Kérem a tanácskozás tisztelt 

résztvevőit, hogy a biztosításnak adjunk pozitív előjelet. 

Ha elismerjük, hogy a gyülekezés alapvető állampolgári jog, 

márpedig el kell ismernünk - akár egyetértek az ő jelszavaik

kal akár nem -, nekem mint jogalkalmazónak pozitív előjellel 

biztosítanom kell, hogy ők az állampolgári jogaikat szabadon 

gyakorolhassák. Vagy hogyha törvénysértő, vagy törvénybe üt

köző - pontosabban a gyülekezési jogról szóló törvénybe üt

köző - a tüntetés, akkor gondoskodni kell felosztalásáról és 

beszüntetéséről minden rendelkezésünkre álló törvényes esz

közzel .

Visszatérek a rendőrbiztos szerepére. Szives figyelmükbe aján

lom, hogy két embert a rendőrség részéről meg kell különböz

tetnünk. Külön személy a karhatalom parancsnoka és külön
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személy a rendőrhatóság képviselője. A törvénytervezet 10. 

szakasza azt mondja, hogy a rendőrség képviselője jelen le

het a tüntetésen. A rendőrség képviselője nem más, mint ha

tósági biztos, rendőrbiztos /ennek terminológiája még nem 

kiforrott. A francia jogban azt találjuk: "törvényszéki, ha

tósági rendőrtiszt"/. A rendőrbiztosnak tulajdonképpen a követ

kező funkciói vannak: kapcsolatot tart a rendőrhatóság veze

tőjével, akinek a nevében eljár, kapcsolatot tart a tünte

tés szervezőivel, vezetőivel, figyelemmel kiséri a tüntetés 

törvényességét vagy törvénytelenségét, elöljárója a kiren

delt karhatalomnak, legyen az raj, szakasz, század, vagy még 

magasabb egység. Ő a hatóság embere, a hatalom embere, ha úgy 

tetszik. A karhatalom parancsnoka nem lehet azonos a rendőrbiz

tossal - én nevezem így, rendőrbiztosnak, a közérthetőség 

kedvéért, de nem biztos, hogy jó az elnevezés.

A karhatalom parancsnoka a rendőrbiztos utasítására jár el. 

Ettől a perctől kezdve, ha ő az utasítás szerint cselekszik, át 

is adja a felelősséget a karhatalmi intézkedésekért. Előfor

dulhat, hogy kisebb tüntetéseknél ennek két személynek kell 

lennie. Ezt a mi belső szabályzatunk így is fogja előírni. 

Azért ajánlom szives figyelmükbe, mert ki kell munkálnunk a 

rendőrbiztos szerepét is. Ez történetünk során Magyarorszá

gon is így volt, ahogyan én próbálom vázolni, a fejlett jog

államokban jelenleg is ez a gyakorlat van. Rendkívül fontos 

a rendőrbiztos szerepe: politikailag jól felkészült,
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gyors, alapos áttekintő képességű embernek kell lennie, aki szak

mailag is felkészült, a jogállamiságot, a jogot is ismeri és 

döntésképes. Dönteni tud az igen vagy a nem kérdésében.

Ugyanennyire fontos a karhatalom parancsnokának a személye is. 

A résztvevő rendőrök felkészítéséről néhány szót. Szembe kell 

nézni a következő ténnyel: lehetséges, hogy a rendőr /és eza

latt minden részt vevő rendőrt értek, de kiváltképp az egyen

ruhás rendőrt/ egyetért a tüntetőkkel.

Például KISZ- lakásépítési akció, Margitsziget, és a Forradal

mi Rendőri Ezred fiatal rendőre, akinek nincs lakása.

Tessenek megmondani, hogy mi a különbség a tüntető egyetemis

ta vagy pályakezdő és a biztositó rendőr gondolatvilága között. 

Semmi. Nyíltan szembe kell nézni ezzel a ténnyel. Lehetséges 

az is, hogy annyira élesek a politikai jelszavak, hogy a rend

őr már nem ért velük egyet, sem emberileg, sem politikailag, 

és elítéli. Magánügy, hogy elítéli-e vagy egyetért-e vele.

Ez az egyik fontos gondolat.

Egy másik kérdés, amelyről nyíltan kell beszélnünk a parancsnok 

és a beosztott vonatkozásában egyaránt: a tömegtől való féle

lemérzés. Főleg arra a generációra érvényes ez, amelyik most 

találkozik először a tömegdemonstrációval, ezzel a számára tel

jesen új jelenséggel. A tömegiszony, a tömegtől való félés 

nem azonos a gyávasággal. Van, aki nem tud elviselni tömeget, 

sem úgy mint biztosító rendőr, sem úgy mint egyén, mint 

állampolgár. Méginkább nem tudja elviselni, vagy nehezen viseli 

el, ha őneki ott netán fegyveres felelőssége van.
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Rendkívül hálás lennék a közbiztonsági szolgálat nevében a 

Rendőrtiszti Főiskolának, a Tudományszervezési Osztálynak, a 

tanulmányi szerveknek, ha a rendőr és a parancsnok politikai, 

emberi és pszichikai felkészítésével érdemben tudnának fog

lalkozni, mert nem szabad a tömegdemonstrációkban résztve

vőket hústömegként felfogni.

Külön köszöntőm és köszönöm azt a gondolatot, amely a rendőr

ség szemléletváltásának szükségességéről fogalmazódott meg.

A kifejtés gondolatmenetével szó szerint egyetértek, és ha 

szabad azt mondanom, a magam részéről megerősítem. Gazdasági 

hasonlattal élve a szektorsemlegességhez tudnám ezt hasonlí

tani. Magyarul: egyaránt kell támogatni a pozitív vonásait az 

állami szektornak, a szövetkezeti szektornak, a magánszektor

nak, a hazai és a külföldi szektornak. A szektorsemlegesség a 

mi esetünkben azt jelenti, hogy a rendőrnek a tüntetéseknél - 

mint rendőrnek - semleges magatartást kell tanúsítania. Én 

is a békés tüntetésekről beszélek, az engedélyezett, a törvé

nyesen kivitelezett tüntetésekről. Ezt tudomásul kell venni.

A rendőrnek nem ott, nem abban és nem akkor kell pártosnak 

lennie. Neki mint jogalkalmazónak, akármilyen szerepe van, a 

törvények végrehajtását kell biztosítania, mind magát, mind 

másokat illetően. Ezért nem tudok jobb kifejezést használni, 

mint a szektorsemlegesség. Teljesen igaznak és helyesnek tartom 

azt a véleményt, ami szerint a rendőrnek nem aszerint kell intézked- 

nie, hogy az állampolgár melyik szervezetnek a tagja.
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"Ha Fidesz-tag, akkor fizet, ha nem, akkor nem fizet!" - ahogy 

hallottuk egy korreferátumban. Ezzel a nézettel le kell tudni 

számolni. Magánügye a rendőrnek, hogy neki mi a véleménye a 

Fidesz-ről, ezt mint a hatóság közege nem juttathatja kife

jezésre .

A Magyar Rádióban nekem lejátszották egy rendőrnek az élő

ben felvett hangját, amikor azt mondja: "Maguk rohadt Fidesz- 

esek!" Nem járható út ez, elvtársak, szemléletet kell változ

tatnunk, ez kétségtelen dolog.

S ami még ide tartozik, és nem győzzük eléggé hangsúlyozni: 

a rendőr, a rendőri egység méltóságteljes magatartása tünte

tések során. A tüntetéseknek van egy belső lélektana, egy bel

ső pszichikája, egy belső struktúrája. Ez a tömegstruktúra, a 

tömegpszichológia. A tömegben részt vevők egymásra hatással 

vannak. A tömegben részt vevők valaki, vagy valami mellett, 

vagy ellen tüntetnek. Részt vesz a rendőrség a biztosítás

ban. A tüntetés vagy a kormány mellett, vagy ellene szól 

és ettől függ a rendőr megítélése a tüntetők által.

A rendőrben a hatalom képviselőjét látják, és aki a hata

lom ellen tüntetett, azt véli ösztönösen, hogy a rendőr az el

lenfele, mert ő képviseli a hatalmat. Ugyanez a tüntető másnap 

a rendőrrel a legjobb barátságban van. Rendkívül fontos ezt 

a tömegpszichológiát a rendőrökkel megértetni, önmagunkkal 
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megértetni, mert másképp nem fogja tudni a rendőr méltóságtel

jesen elviselni a vegzálást és a sértegetést. Márpedig az ki

kerülhetetlen a tüntetések alkalmával. Más dolog, ha ez tett- 

legességbe megy át, vagy - elnézést a kifejezésért - lekö

pik a rendőrt, mert akkor már a törvények szerint kell eljár

nia. A következő szakmai kérdés, amelyről itt szólni kívánok, 

az intézkedéseink dokumentálása. A törvény hatálybalépésétől 

kezdve számolnunk kell azzal, hogy perelhető a rendőrség 

fellépése, ezért intézkedéseinket dokumentálnunk kell. 

Franciaországi tapasztalataink szerint is az egyik legfőbb 

követelmény a tüntetések alkalmával a rendőrség föllépésének 

dokumentálása volt. A bíróságon kell büntetőjogilag felelni 

vagy nem felelni a tüntetőnek, vagy a tüntetést biztosítónak, 

a tüntetést elhárítónak. Ezzel is szembe kell néznünk a jövőben. 

Több nyugat-európai országban a dokumentálást többek között 

filmezéssel, videokamerával oldják meg. Azt nem tudjuk, hogy 

nyitottan, vagy konspiratívan hajtják-e ezt végre.

A dokumentálásra mint kimunkálásra váró elméleti és gyakor

lati kérdésre felhívom szives figyelmüket.

A Nyilvánosság Fóruma a november 15-i tüntetésről, a tüntetők

ről és a rendőrségről videófelvételt készített. Ha a tüntető 

felvételt készít, akkor a tüntetést biztosítónak is feltétlen 

joga van ehhez.

Az eltúlzásokról is szeretnék néhány gondolatot elmondani, mert 

szakmai kérdés ez is.
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Most ha 350 KISZ-es összejön a Margitszigeten lakásügyben, ak

kor - képletesen szólva is, meg a valóságban is - a minisz

térium teljes vezetése bent ül. Nem beszélve a Budapesti Rend

őrfőkapitányságról és még más szervekről. Teljesen fölösle

gesen. Ez egyfajta görcsből adódik, egy 1956-ból visz- 

szamaradt görcsből, egy olyan görcsből, hogy ehhez nem vagyunk 

hozzászokva. Ez egy teljesen új kérdés számunkra.

Biztos nem térek el a tudományosságtól, és nem értenek fél

re, ha régi emlékeket mondok el a jelenlévő elvtársaknak, de 

az én nemzedékemnek része volt tüntetések biztosításában, és 

én magam is mint kisrendőr részt vettem benne, a földszabadu

lás után, amikor ez normális és természetes jelenség volt a 

magyar demokratikus társadalomban 1945 és 1948 -1949 között. 

Szegeden voltam ebben az időben kisrendőr, és akkor a követ

kezőképpen jelentek meg a napiparancsnok:

"A Szegedi Rendőrfőkapitányság őrszolgálati parancsnokának na

piparancsa. A Kisgazdapárt ekkor és ekkor a Széchenyi té

ren, délelőtt 10 órakor tüntetést tart. A várható tömeg nagy

sága 10 ezer fő. Az 1. számú rendőrőrs parancsnoka egy parancs

nok vezénylete alatt hat rendőrt vezényeljen ki."

Nem azért határozta meg a napiparancs az egy plusz hat főt, 

mert Szegeden kevés rendőr volt. Szegeden ebben az időben csak 

a városban 900 fő egyenruházott rendőr volt. Ma egész Csongrád 

megyében nincs ennyi egyenruházott rendőr.
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Egy plusz hat rendőr volt kivezényelve nem egyszer, és nem 

volt sok dolga. Szeged város főkapitányát a legkevésbé sem 

zavarta ez a tüntetés, hiszen neki fontosabb dolgai voltak, 

a napi ügymenetet végezni kellett. És ha valamilyen - ne 

haragudjanak a kifejezésért - balhé adódott, akkor volt egy 

kerékpáros század, kimentünk, és ha szét kellett verni, akkor 

szétvertük a tüntetést, és mindenki ment a maga dolgára.

Másnap megint jött egy tüntetés. Akkor a Kommunista Párt tar

totta, ott is megvertük a kommunistákat, ha nem úgy viselked

tek, ahogy kell. Elnézést kérek ezért az élményszerű kitérő

ért, de képtelenség, hogy a belügyminiszter-helyettesek bent 

üljenek, amikor akárkik tüntetnek. Létezhet olyan politikai 

szituáció, hogy bent kell ülni, de ez Budapesten a kerületi 

rendőrkapitány dolga lesz, vagy hogyha nagy, központi tünte

tésről van szó, akkor a főkapitány-helyettes, vagy a Pongor 

alezredes elvtárs dolga lesz és a kerületi rendőrkapitányoké. 

E pillanatban még túlzásba visszük a dolgot, időben, tér

ben, létszámban. Ezt le kell építenünk.

A biztosítók és a tartalékok kérdése rendkívül fontos. Az én 

tapasztalatom is az és a szakirodalomból is úgy tudom, hogy a 

kettő viszonya egymáshoz olyan, mint a jéghegy csúcsáé és a 

jéghegyé. A jéghegy csúcsa a biztosítók, akik effektíve részt 

vesznek a biztosításban, és maga a jéghegy a tartalék.

A nagyobb hangsúlyt a legtöbb esetben a tartalékra kell tenni, 

ÁBTL - 4.2 - 226 - 163/7 - 4/6 - 1/1989 /149



- 149 -

amelyik kétfelé oszolhat, egyik része lehet a helyszín köze

lében, a másik lehet távolabb. Lehet rejtve és lehet nyitottan 

a tartalék. Nem biztos, hogy a nyitott tartalék a jó megol

dás, mert az eleve hatással van a tömegre, a szabadságjogok 

gyakorlását látják, negatív értelemben, befolyásoltnak.

Hadd tegyek hozzá egy harmadik fogalmat is: ha a helyzet sú

lyosbodik, élesedik, a rejtett tartalékot kell előhívni. 

Mintegy figyelmeztetésül, hogy kérem szépen, ha a békés jelleg 

nem marad meg, előhívom a tartalékot és közbelépek.

A szervezettség kérdéséhez: Nagyon az elején tartunk a dolgok

nak, mert nagyon szervezetlenek vagyunk akkor, amikor egy

ségben lép fel a rendőrség. A nemzetközi irodalom és a ta

pasztalatok alapján imponálónak kell lennie a rendőrség szer

vezettségének. Akkor is, amikor pozitív előjellel biztosit, 

fegyelmezett, imponáló magatartást tanúsítson, de akkor is, ha 

a törvénytelenül létrejött gyülekezetei vagy gyűlést szét 

kell oszlatni.

Még egy rövid megjegyzés. Félreértések elkerülése végett az 

igazgatásrendészeti szerveknek szűkített szerepe várható 

ebben a dologban. A bejelentések átvétele, a bejelentések ke

zelése szerintem is a közbiztonsági szolgálat dolga legyen, 

de ebben a kérdésben egyértelműen határozni kell!
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Jogi problémaként merült fel a jogos tömegoszlatás és a verés 

kérdése. Veréssel nem lehet elérni semmit, és a rendelkezésre 

álló minden jogi eszközzel fel kell lépni az ilyen módszert 

alkalmazó rendőr, parancsnok intézkedései ellen.

Ha a törvény hatályba lép, a következőkkel kell számolni: 

hogyha egy tüntetés bármilyen oknál fogva jogellenes és ezt 

a tüntetést a rendőrségnek fel kell oszlatnia, a feloszlatás

nak nincs más módja, mint a hatályos törvény értelmében a 

kényszerítő eszközök és az erőszakos kézrátétel alkalmazása. 

És aki a törvényesen fellépő, jogszerűen intézkedő rendőrség 

felszólításának nem engedelmeskedik és nem távozik, az pasz- 

szív ellenállást tanúsít. Hogy a passzív magatartást tanúsító 

személlyel szembeni fellépés, a kényszeritő eszköz alkalmazása 

egyenlő a veréssel avagy törvényes eszköz, ez talán lehet 

kérdés, mert az "erőszakos kézrátétel" egy udvarias kifejezés. 

A valóságban az erőszakos kézrátétel az erőszakos eltávolítást 

jelenti, főleg, ha vonakodik, s igy verekedés támadhat, a 

dolog verekedéssé fajulhat. Ez esetben megítélésem szerint 

a rendőrök törvényesen cselekszenek, törvényes eszközöket 

alkalmaznak, és ez nem azonos a veréssel.

A katonai ügyészek és a parancsnokok feladata lesz, hogy a 

verést megkülönböztessék a kényszerítő eszközök törvényes 

használatától. Ez azért vetődik fel, mert jogosan vagy jogel

lenesen két tüntetést nem engedélyeztünk, azaz betiltottunk, 

s ezeken erőszakos kézrátételre és erőszakos elszállításra 

került sor. Ezt a sajtóban verésként említettek.
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Tisztelt Elvtársak! Tisztelt Tanácskozás!

Utólag bevallom, megpróbáltam a tanácskozást úgy végigülni, 

mintha én nem lennék rendőr, hogy lássam kívülről milyen 

ez a tanácskozás. A következő a benyomásom:

Elméleti igényű tanácskozáson vettünk részt, amelynek egy

ben értekezlet jellege is volt. Ez nem baj. Jelenleg itt 

tartunk. De nemcsak elméleti jelleggel tanácskoztunk, ha

nem informáltuk is egymást, különböző gyakorlati kérdésekről. 

Itt-ott még szolgálati értekezlet jellege is volt. Nem baj, 

itt tartunk, mégegyszer ismétlem.

Kívülről nézve tanácskozásunkat kétségtelenül megállapítható, 

hogy régi beidegződések és új kihívások, új gondolkodásmód 

ütköznek egymással, hadd leplezzem le így önmagunkat.

Ez az igazság! Teljesen biztos vagyok benne, hogy ha a tár

sadalmunk békés körülmények között fog fejlődni - bármilyen 

éles politikai, gazdasági viszonyok között, de békésen az 

elkövetkezendő hónapokban, években ugyanerről a kérdésről, 

ugyanebben az összetételben teljesen másként fogunk beszélni. 

Remélhetőleg fogunk beszélni még róla.

Most még teljesen érthetően, nyersek vagyunk ebben a témá

ban, keressük, kutatjuk az utat. Ez is teljesen rendjén va

ló dolog. Hiszen a Belügyminisztériumban azok a szavak, hogy 

sztrájk, tüntetés, demonstráció ez év februárjában merültek 
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fel először, de nem azért, mert a Belügyminisztérium vezetése 

rövidlátó volt és nem látta jól ezeket a kérdéseket, de mégis 

ez év februárjában, szíveskedjenek emlékezni, az hogy sztrájk 

főleg, hogy tüntetés, még istenkáromlás volt. Aztán március 

már cáfolta, a nyár és az ősz még jobban cáfolta a korábbi ál

lapotot. Tehát teljesen indokolt és érthető, magyarázható, 

hogy nyersek vagyunk ebben az egész témakörben, de ez sem baj. 

Én tisztelettel kérek mindenkit, akinek ebben szerepe van, egy 

elméleti jellegű koncentrálásra. Rendőrtiszti Főiskola, Tu

dományszervezési Osztály és mindenki, ügyészség, állambiz

tonsági szervek, akiknek ebben szerepük van, dolgozzunk együtt 

mert ez összállami feladat, ez még itt eddig nem hangzott el: 

nemcsak összbelügyi, összrendőri, hanem összállami feladat 

is. Végülis az államnak biztosítani kell az állampolgári sza

badságjogok gyakorlását.

Ebben a részkérdések kidolgozása rendkívül fontos. Mint például 

a pszichológiai felkészítés, a kutyák igénybevétele és így 

tovább. Érdemes ezeket minél gyorsabban közreadni.

Azon gondolkozom, hogy kezdeményezni fogom a miniszter elvtárs

nál, hívjuk meg a párizsi rendőrprefektúra és az NSZK rendőr

ségének valamelyik hozzáértő munkatársát, aki átfogó áttekin

tést tud erről az egész kérdésről nyújtani. Azt, hogy ő a kapi

talista társadalmat képviseli, azt majd levonjuk, félretesz- 

szük. Bár nem is biztos, hogy ha eljön egy rendőr főprefektus 
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Franciaországból, hogy ő lenne a legvadabb kapitalista: ő 

is szidja a kapitalizmust, mert neki is bérgondjai vannak. 

De hát ez csak ironikus megjegyzés. Itt született meg bennem 

ez a gondolat, hallgatva önöket, magunkat, mert hogyha az 

FBI-jal kábítószer ügyben és sok minden kérdésben együtt

működünk és ha most már a KGB és a CIA képviselői is talál

koztak, akkor egy rendőrprefektust, egy közlekedési vagy köz

biztonsági rendőrprefektust is érdemes lenne ide meghívni. 

"Mondja már, Uram, Maguk hogy csinálják?" alapon. Majd meglát

juk, hogy mi valósul meg belőle.

Engedtessék meg, hogy még néhány konkrét kérdésre reagáljak. 

Való igaz, hogy a tüntetési biztosítása, tüntetések felosz

latása nem történhet katonai, militáris, karhatalmi terminoló

giák szerint, és ezek gyakorlata szerint. Ebből is ki kell 

gyógyulnunk. Rendőri megoldások kellenek, amelyeknél katonai 

vezényszavakat, fogásokat természetesen fel lehet használni, 

de alapkoncepciójában rendőri megoldásnak kell lennie, ami 

elüt, politikailag, szakmailag is elüt a katonai, a militáris 

a karhatalmi jellegű megoldásoktól. Körülbelül az a jó termi

nológia, amit volt szives Janza elvtárs citálni a francia 

rendőrtisztviselőtől. Nem pejoratív értelemben marasztalom 

én el a hadsereg módszereit, de itt tömeggel szemben, nem azo

kat kell alkalmazni, főleg nem békés tömeggel, de még a fel

oszlatandó tömeggel szemben sem.
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Rendkívül fontos a személyes kapcsolat a hatóság képviselője 

és a rendezők között. Föltétlenül pszichikai hatással van a 

személyes ismeretség a rendezők és a rendőrhatóság helyszínen 

lévő képviselője között: szinte kölcsönös személyes elkö

telezettséget is jelent. Ha én valakinek bemutatkozók, és ő is 

nekem, az ismeretséget hoz létre, ez bizonyos udvariasságot, bi

zonyos kötött viselkedést, bizonyos kölcsönösséget tételez 

föl, túl azon, hogy most már ismerjük egymást, netán eset

leg szót is tudunk érteni mindenben, vagy egy csomó kér

désben. Rendkívül fontos dolog. Vidéken is követik ezt a 

gyakorlatot az elvtársak, és ez jó megoldás.

A kiemelés a tömegtüntetések egyik legfogósabb kérdése.

Hogy a véleményemet illusztrálhassam engedtessék meg egy rö

vid gondolatmenet. Ki van írva a Kossuth Lajos téren, hogy le 

XY-nal! Követeljük, hogy váltsák le, mondjon le XY! Ki van té

ve a transzparens. Bemegyünk, megpróbáljuk kiemelni. Mire 

beérünk , eltűnik ez a transzparens, ez teljesen biztos, hogy 

eltűnik ez a transzparens. Ez budapesti gyakorlat, hogy el

tűnik. De tessék megmondani, ha nincs kint a transzparens, le

vették ezt a transzparenst, azoknak az embereknek a fejében, 

akik tartották ezt a transzparenst, meg a környezetükben lé

vőkében, megszűnik az a jelszó, hogy le XY-nal? Nyilván nem 

szűnik meg. A transzparens csak következmény. Az ok az a fej

ben van.
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Egy példa: Reagan elnököt nyolc éve éljenzik és nyolc éve 

fujjolják. De Gaulle-t, amíg hatalmon volt - nem tudom 

hány éven keresztül csak átkozták. Ahogy meghalt, min

denki dicsőit!. Sztálint mindenki dicsőítette életében, 

azóta mindenki átkozza, vagy majdnem mindenki. Szóval nem 

egy transzparens dönt. Elnézést a kitérőért, a mondandóm 

lényege: az én felfogásom szerint a kiemelés a tömegből a 

legnagyobb kockázattal járó rendőri beavatkozás. Olyan reakci

ót válthat ki, amelynek beláthatatlan következménye lehet.

Itt mérlegelni kell melyik a kisebbik rossz és melyik a 

nagyobbik. Megítélésem szerint a kisebbik rossz az a bizonyos 

transzparens, vagy jelszavak kiabálása, vagy mutatása, a 

nagyobbik rossz a provokáció, a szándékunk ellenére történő 

provokáció és egy negatív folyamat elindítása.

Megítélésem szerint kiemelni csak akkor szabad, ha a késede

lem veszéllyel jár. Ha emberek élete, vagy testi épsége közvet

len és másképpen elháríthatatlan veszélyeknek van kitéve, ak

kor be kell avatkozni, de nem lőfegyverhasználattal, hanem 

egyszerűen kiemelő ékkel vagy oszloppal behatolva.

Vagy ha olyan érdek van közvetlen veszélynek kitéve amely ha be

következik, sokkal nagyobb hátránnyal jár. Mondjuk egy rob

bantási veszély, vagy tűzokozás veszélye, vagy ha valakinek, 

vagy valakiknek élete, testi épsége közvetlen veszélyben van. 

Ebben az esetben szabad vállalni azt a kockázatot, hogy a rend

őri ék, a kiemelő egység behatoljon és valakit kiemeljen.
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A kisebbik ás a nagyobbik rosszat kell tehát itt mérlegel

ni, de nem vagyok teljesen biztos abban, hogy így van-e 

ez a dolog.

A tüntetések bejelentésének kérdéséhez: úgy gondolom, hogy 

a közbiztonsági szolgálat lenne erre a legalkalmasabb, látszó

lag. Azért mondom így mert a felszabadulás előtt és a fel

szabadulás után is a Budapesti Rendőrfőkapitányságon volt 

egy elnöki ügyosztály. Ez se igrend nem volt, se ez nem volt, 

se az nem volt. Hatósági állományú tisztek teljesítettek ott 

szolgálatot, akik politikai rendészek is voltak, meg jogászok 

is voltak, meg közbiztonsági rendészek is. Ilyen elnöki ügy

osztály a budapesti főkapitányságon nincs és sehol másutt 

sincs. Mert 1951-ben megszüntettük, mert megszűnt az ok is. 

Szíveskedjenek ne többet hárítani az igazgatásrendészeti szol

gálatra, mint ennek adminisztrációs előkészítése, nyilvántar

tása és befejezése. Mert végül is valahol a tüntetéseket 

is nyilván kell majd tartani, hogy hol mennyi ember, hogy 

s mint volt, mert egyszer valaki biztos követeli ezt is. 

Abban, hogy nem tudják a rendőrök, a Fidesz -nek mi a fazon

ja, meg más szervezeteknek is, nem a rendőrök a hibásak.

A legutóbbi rendőrfőkapitányi értekezleten is felmerült ez, 

és azóta a főkapitány elvtársak folyamatosan kapnak tájékoz

tatást arról, milyen alternatív csoportosulások, egyesületek 

jönnek létre, és körülbelül mi azoknak a jellemzője.
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A fényképezés kérdése. Én nem tudom megmondani, hogy melyik

a jó fényképezési módszer, a nyílt fényképezés a hatóság 

részéről, vagy a konspirált fényképezés. Én csak azt tudom, 

ha nyíltan fényképezünk, tudom annak az előnyét és a hátrányát. 

Az előnye az, hogy nem kell konspirálni és keresni a megoldást. 

A hátránya politikai hátrány. Netán fölvetik, hogy az emberi, 

az alapvető szabadságjogokban korlátozzuk a tüntetőket, mert 

rögzítjük őket, és ezen keresztül pressziót vagy utólagos el

járást teszünk lehetővé. A konspiratív dolognak van előnye is, 

de az a hátránya, hogyha egyszer valamilyen ellenfél felfedi, 

akkor is ugyanaz következik be. A helyes módszerét még nem 

tudjuk, de mint eszközt dokumentáló eszközt használni kell. 

Lehetséges, hogy a párizsi rendőrprefektus nekünk ezt két mon

dattal azonnal feloldja, mert ő már tudja, hogy ezt hogy 

kell csinálni.

Messzemenően egyetértek azzal, hogy az állománynak feltétlenül 

meg kell köszönni ténykedését, főleg ha az sikeres volt.

Akkor is, ha simán ment, egy rendőri igazoltatás nélkül a 

biztosítás, mert mindenképpen feszült politikai szituációban 

történt ez.

Teljesen egyetértek, hogy a nem békés, agresszív jellegű de

monstrációkról is szóljunk. Részben szóltunk is. Másrészt 

mégis először a békés jellegű, rendbontás nélküli, törvényes 

tüntetésekből kell kiindulnunk, mert őszintén meg kell mondani, 
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hogy azt a másik fajtát azt azért jobban ismerjük.

Könnyebb azt mondani, hogy ott a front, azt kell szétverni, 

irány előre!

Amiről ma tanácskoztunk, emez a komplikáltabb és ezt kell 

törvényes eszközökkel megoldani.

Én személy szerint is köszönöm mindenkinek a közreműködést, 

mert számomra is figyelemre méltó gondolatok hangzottak el és 

gondolom, hogy ezt előadó munkatársaim nevében is elmond

hatom.

Köszönöm a figyelmüket és a türelmüket.
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Dr. Stefán Géza r. ezredes,

a Tudományszervezési Osztály vezetője

ZÁRSZÓ

Igen tartalmas, a tudományos ülés témakörének több fontos 

kérdését mélyrehatóan tárgyaló főreferátum, korreferátumok 

és hozzászólások hangzottak el. Ezek többsége helyesen je

lölte meg a további tennivalókat, míg néhány észrevétel 

további elmélyültebb vizsgálódást igényel.

A tömegdemonstrációkkal kapcsolatos közrendvédelmi és karha

talmi teendőket illetően, mindenekelőtt a következőket kell 

figyelembe venni :

- részben már elkészültek, részben megszületőben vannak azok

a jogszabályok, amelyeket a vonatkozó belügyi eszközök és 

módszerek megválasztásánál, illetőleg fejlesztésénél fel

tétlenül szem előtt kell tartani;

- mindezek ismeretében azt is meg kell vizsgálni, hogy a té

makörben érintett belügyi szervek és kutatóhelyek tudomá

nyos kutatási terveiben melyek azok a témák, amelyeket a 

mostani vita alapján pontosítani, kiegészíteni szükséges, 

illetőleg ha még ilyesmit nem kutattak, akkor melyek azok a 

kérdések, amelyek vizsgálatát célszerű felvenni a tervekbe;
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- hasonlóan fontos lenne, hogy az érintett szervek összefogá

sával közös kutatócsoportra alapozott, összehangolt kutató

munka induljon, főként azokban a kérdésekben, amelyeket

a főreferátum érintett . Ennek gazdája a Rendőrtiszti Főis

kola illetékes tanszéke lehetne;

- végül, de nem utolsósorban világosan látni kell azt is, hogy 

ez a tudományos ülés korántsem merítette ki a témakört. Annak 

számos olyan aspektusa van, amelyre most nem terjedt ki a 

vita, de ami szintén fontos részét képezi a tömegdemonstrá

ciókkal, sztrájkokkal kapcsolatos rendőri és karhatalmi fel

adatoknak. Ezek közé tartozik például a Keleten és Nyugaton 

egyaránt önálló tudományterületként müveit "válsághelyzeti 

tudomány"-nak az ilyen események bekövetkezésének előrejelzé

sével, megelőzésével, valamint az azok során felmerülő külön

böző célú provokációk leküzdésével összefüggő módszerek meg

választási, alkalmazási problematikája.

Mindezt figyelembe véve is a tudományos ülést, főként annak 

színvonalas referátumait és a gondolatébresztő hozzászólásokat 

sikeresnek tekinthetjük. Az ülés anyaga alkalmas a további hasz

nosításra és továbbgondolásra.
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