
A TERRORCSELEKM ÉNYEKRŐL Á LTA LÁ BA N

Törzsgyakorlat 
a Szegedi Fegyház és Börtönben

Az elmúlt évtizedekben szinte a világ minden táján gyakorivá váltak a különbö
ző célzatú terrorcselekmények. Az elkövetési módokat tekintve igen széles 
skálát mutatnak a cselekmények: kiterjednek repülőgép-eltérítésre, emberrab
lásra, bankrablásra, és nem utolsósorban börtönökben elkövetett terrorcse
lekményekre is,túszok fogva tartására.

A tömegkommunikációs eszközök fejlettsége, a hírközlés gyorsasága, a 
büntetésvégrehajtási intézetekben a rádió hallgatásának általánossá tétele, a 
televízió gyakori nézése megteremtette annak lehetőségét, hogy fogva ta rto tt 
személyek is gyorsan „tájékozódjanak” a világban előforduló terrorcselekmé
nyekről, az elkövetés körülményeiről. Az így kialakult helyzet — sokszor az 
elkövetés módszereinek a megismerése is — ötleteket adhat a fogva tarto ttak
nak is hasonló cselekmények elkövetéséhez.

Ezek a körülmények szükségessé te tték , hogy a témával foglalkozzuk. Mi
előtt azonban a részletekbe bocsátkoznánk, szükséges néhány fogalmat tisz
tázni.

„A magyar nyelv értelmező szótára” a következőket úja:
a) terror — kegyetlen, kíméletlen, erőszakos módszer, eljárás, bánás

mód, megfélemlítés...  egyénekkel szemben;
b)terrorista — terrorcselekmények végrehajtója, részese. Olyan személy,

aki erőszakos fellépéssel, fenyegetéssel, a kényszerítés 
eszközeivel, mások megfélemlítésével törekszik célja 
elérésére;

c) terrorizál — erőszakos fellépéssel vagy ilyen cselekedetekkel meg
félemlít, rettegésben tart valakit vagy valakiket;.

d)túsz — valamely erőszakos személy — terrorista — által, több
nyire zsarolás végett fogva ta rto tt személy.

Az értelmező szótárból kiemelt megfogalmazások mutatják, hogy a terror- 
cselekmény személynek vagy személyeknek rendkívül brutális, kegyetlen ma
gatartása, mert igen sok esetben vétlen személyek életének kioltásával, megfé
lemlítéssel akarják céljaikat elérni. A börtönnel összefüggésben ismert terror- 
cselekmények általában arra irányulnak, hogy a börtönt és az országot elhagy
hassák, kivonják magukat az igazságszolgáltatás alól, hogy a bűncselekménye
kért kiszabott büntetésüket ne kelljen letölteni.
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Az utóbbi időben elterjedt terrorakciók megakadályozására az egész világon 
nagy erőfeszítéseket tesznek. Az elkövetett cselekményeket széles körben elem
zik és értékelik. E cikk keretében elsősorban a börtönben előforduló terrorcse
lekménnyel foglalkozom.

Az ilyen bűncselekmény jellegzetessége mindenekelőtt az, hogy a túszok 
helyzete olyan kényszerszituációt teremt, amelyben a döntést viszonylag 
rövid időn belül meg kell hozni. A terroristák feltételezett célja a minél gyor
sabb szökés vagy menekülés.

A tettesek a bűncselekmény elkövetéséhez azért szednek túszokat, hogy 
a szabad elvonulást, a meneküléshez gépjárművet, repülőgépet nem utolsó- 
soban pénzt szerezzenek, „követeljenek”.

Akcióra készen...

A túszfogással összefüggő terrorcselekmények jellemző, általánosítható 
sajátosságait az alábbiak szerint lehet összefoglalni:

— előre kidolgozott, jó l előkészített terv alapján tervezik végrehajtani a ter
rorcselekményt;

— a terroristák céljaik elérése érdekében konkrét politikai, anyagi és egyéb 
követelésekkel lépnek fel. Követeléseik teljesítésére túszokat fognak;

— a terroristák a terrorcselekmények végrehajtásakor nem kímélik sem má
sok, sem saját életüket;

- az előre kidolgozott tervekhez általában mereven ragaszkodnak, köve
teléseiket telefonon, szóban vagy írásban ju ttatják el. Zsarolással, fe
nyegetésekkel igyekeznek érvényt szerezni követeléseiknek, a teljesí
tésre általában igen rövid határidőt jelölnek meg;

— a cselekménnyel a hatóságokat igyekeznek kész tények elé állítani. A 
terrorista csoport tevékenységét és a túszok helyzetét titkolja.
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összegezve megállapítható, hogy a terrorcsoportok az akciók végrehajtá
sához változatos módszereket alkalmaznak. Az elmúlt évek során nem for
dultak elő olyan terrorcselekmények, amelyek a módszerek teljes azonosságát 
m utatták volna. Vannak bizonyos fokú hasonlatosságok, de a módszert mindig 
az adott cselekmény körülményei szerint határozzák meg.

E bevezető után nézzünk körül konkrétan hazai tájainkon. A Magyar Nép- 
köztársaságban törvényes rend van. A közrend és a közbiztonság szilárd. 
Ennek ellenére azonban fel kell készülnünk arra, hogy megelőzzük — a nyu
gati országokban oly gyakori — terrorcselekmények előfordulását, és gyorsan 
hatékonyan tudjunk intézkedni, ha az szükséges.

A terrorcselekmények felszámolását elsősorban a tárgyalásos módszer 
alkalmazásával emberáldozatok nélkül célszerű végrehajtani. Ha ez nem le
hetséges, akkor erőszak alkalmazásával kell biztosítani a terrorcselekmény fel
számolását, a túszok kiszabadítását. Az ilyen jellegű feladatok végrehajtására 
megvannak a megfelelő módszereink. Ezek alkalmazását m utattuk be a Sze
gedi Fegyház és Börtönben végrehajtott gyakorlat során.

A magyar büntetésvégrehajtásnál ez ideig nem történt terrorcselekmény. 
De nem hagyhatom említés nélkül azt, hogy 1974 szeptemberében a Fővá
rosi Büntetésvégrehajtási Intézet Il-es objektumában kis híján sor került ter
rorcselekményre. Az épületben elhelyezett előzetesen letartóztatottak elő
készületeket tettek  arra, hogy felfegyverkezve túszul ejtsék a Budapesti Ka
tonai Bíróság elnökét és bíráit. Hogy erre nem kerülhetett sor az a véletlen
nek szerencsés összejátszása és a személyi állomány helyes magatartása miatt 
törént meg.

*

A közelmúltban a Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányság ve
zetője és a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka együttműködési megál
lapodást írt alá, amely lerakta a büntetésvégrehajtás és a rendőrség együttmű
ködésének új alapjait a rendkívüli események ideje alatti együttműködés te
rén. Ennek gyakorlati végrehajtását, illetve egyik lehetséges variációját m utat
tuk be a Szegedi Fegyház és Börtönben m egtartott törzsfoglalkozás kereté
ben. A cél az volt, hogy gyakoroltassuk a Szegedi Fegyház és Börtön parancs
noki törzsét, személyi állományát feltételezett terrorcselekmény felszámolá
sára. A gyakorlatban való közreműködésre — az együttműködés gyakorlása ér
dekében — felkértük a Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság Karhatalmi Ope
ratív törzsét, a Belügyminisztérium Forradalmi Rendőri Ezred akciócsoport- 
ját.

A törzsgyakorlat során arra törekedtünk, hogy kellőképpen érzékelhető 
legyen :

— a büntetésvégrehajtási intézet saját erőinek és eszközeinek igénybevételé
vel milyen mélységig képes a bekövetkezett rendkívüli események felszá
molásában részt venni, és ennek során milyen intézkedéseket kell kiad
ni, s az intézkedések alapján milyen feladatok végrehajtása szükséges.

— az intézet parancsnokának és törzsének az együttműködő szervek vezetői
vel és törzsével milyen kapcslatot kell kialakítani, hogyan kell együttm ű
ködni terrorcselekmény felszámolásában;
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-  a Belügyminisztérium Forradalmi Rendőri Ezred akciócsoportja milyen 
felkészültséggel, eszközökkel és módszerekkel rendelkezik ahhoz, hogy 
aktívan tevékenykedhessen börtönön belül előfordult terrorcselekmény 
felszám olásáb an.

A gyakorlatot a Szegedi Fegyház és Börtönben 1983. június 13-án 10.00-tól 
14.00 .óráig m egtartottuk. Bem utattuk azokat a terrorcselekmény felszámo
lásakor végrehajtandó legfontosabb feladatokat, amelyek a rendkívüli esemény 
megszakítását biztosítják.

A gyakorlaton a büntetésvégrehajtási intézetek parancsnokain kívül részt 
vettek az Igazságügyi Minisztérium vezetői, a Csongrád megyei párt-és állami 
szervek illetékes vezetői. Az elöljárók és az intézetparancsnokok egyöntetűen 
azt állapították meg: a gyakorlat a célját elérte, mert jól érzékeltette, hogy

Eligazítás bevetés előtt

az intézet parancsnokának és törzsének, az őrség vezetőinek milyen elő
zetes intézkedéseket kell kiadni börtönben bekövetkezett túszfogás; ese
tén;

— a rendkívüli események felszámolására kiadott intézkedések sorrendjét 
hogyan célszerű kialakítani;

— a büntetésvégrehajtási intézet saját erőinek és eszközeinek igénybevéte
lével milyen mélységig képes az intézeten belül bekövetkezett terrorcse
lekmény felszámolásában részt venni;

— a büntetésvégrehajtási intézetekben rendkívüli esemény megszakítása 
érdekében milyen biztonsági csoportokat kell létrehozni, azokat milyen 
eszközökkel kell ellátni, és milyen feladatok végrehajtására kell fel
készíteni;
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— az intézet parancsnokának és törzsének az együttműködő szervek vezetői
vel milyen kapcsolatot kell kialakítani, hogyan kell együttműködni a 
terrorcselekmény felszámolásában;

— hogyan kell biztosítani a BM Forradalmi Rendőr Ezred akciócsoportjá
nak tevékenységét, börtönben bekövetkezett túszfogás esetén;

— hogyan kell az intézet személyi állományának az elítéltek követeléseit 
teljesíteni, rendkívüli események előfordulásakor.

A gyakorlat részletes lefolyásáról nem szólok, hiszen ennek bemutatására e 
folyóirat lapjain nincs lehetőség. Nem utolsó sorban ezért is született meg az 
Országos Parancsnokság vezetésének az a döntése, hogy a gyakorlatról készül
jön oktatófilm, képmagnó felhasználásával. A film elkészítésére a szükséges 
intézkedések m egtörténtek, a felvételek elkészültek, a további munkálatokat 
a bv. filmstúdiója végzi. A film segítségével a személyi állományt ki lehet ké
pezni arra, hogy mi a feladata súlyos rendkívüli esemény előfordulásakor.

*

Befejezésként hadd hangsúlyozzam újból azt, hogy a büntetésvégrehajtási in
tézetek biztonsága szilárd. Megítélésem szerint nincsenek meg az előfeltételek 
arra, hogy a fogva tarto ttak  terrorcselekményt kövessenek el, túszokat fogja
nak. Ehhez azonban az kell, hogy a büntetésvégrehajtási intézetek személyi 
állománya mindenütt maradéktalanul teljesítse a jogszabályokban, a szabály
zatokban és utasításokban előírt feladatait. Tartsa magas szinten a fogva tarto t
tak fegyelmi helyzetét, biztosítsa az intézetekben a bánásmód törvényességét, 
mindennapi feladataik során kulturáltan hajtsák végre az elítéltekkel kapcso
latos intézkedéseket, és maradéktalanul biztosítsák a fogva tarto ttak  anyagi, 
egészségügyi és pénzügyi ellátását. Ha ezeket az alapvető irányelveket a sze
mélyi állomány tevékenysége során mindig figyelembe veszi, nem alakulhatnak 
ki az intézetben olyan súlyos rendkívüli események, amelyek esetenként terror- 
cselekményekben csúcsosodhatnak ki.

Mindezek ellenére szükséges, hogy az intézetek vezetése, törzse és személyi 
állománya fel legyen készülve rendkívüli események felszámolására. Ez pedig 
az évi oktatási feladatok színvonalas végrehajtásával, állandó tanulással a törzs
foglalkozások és gyakorlatok rendszeres megtartásával biztosítható.

Tusják János


