
\  lovasjárőri szolgálat szervezésének helyzete 
és magasabb szintre emelésének szükségessége

A társadalmi fejlődéssel összhangban 
az elmúlt években új alapokra helye
ződött a büntetésvégrehajtási tevé
kenység. A jogszabályokban nagy te
ret kaptak a tudományos-technikai 
forradalom vívmányai, amelynek ered
ményeként a büntetésvégrehajtási fel
adatok teljesítését segítő eszközök és 
módszerek is korszerűsödtek.

Az őrzési és a felügyeleti feladatok 
végrehajtásában nagy szerepet játsza
nak a zárt jellegű bv. intézetekben 
rendszeresített modem őrzésbizton
sági berendezések. Ezek a biztonság- 
technikai eszközök alkalmazásra kerül
tek mind a körletek, mind pedig a 
munkahelyek őrzésbiztonságának nö
velésére. Objektív körülmények — a te
rület tagoltsága, nagysága -  miatt 
alkalmazásuk a mezőgazdasági mun
káltatásban csak részben lehetséges, 
és inkább a hagyományos eszközök 
kapnak teret. Ezért míg a lovak al
kalmazása gépesítés hatására a mező- 
gazdaságban általánosan háttérbe szo
rult, addig az őrzést és felügyeletet
-  takarékossági szempontokat és 
egyéb hatékonysági tényezőket figye
lembe véve — célszerű lovasjárőri szol
gálat szervezésével megoldani. Az őr
ség szolgálati időalapjának csökkenté
sét követően a differenciált őrzés ki- 
szélesítésével felvetődött annak szük
ségessége, hogy nagyobb figyelmet 
kell fordítani a hátas- és vonathámos 
lovak alkalmazására.

A lovasjárőri szolgálat előnyei és 
szükségessége alapvetően a követke
zőkben összegezhetők:

— Lóval — mint szolgálati állattal — 
a lovasjárőr olyan területen is tud 
mozogni, ahol gépjárművel egy
általán nem, vagy csak körül
ményesen.

— A lovasjárőri szolgálat teljesítését 
az időjárási viszonyok kevésbé 
befolyásolják. A feladat — üldö
zés, kutatás, járőrözés — végre
hajtása gépjárművel, az utak vál
tozó állapota miatt késedelem
mel járhat és súlyos eredmény
hez vezethet.

— A lovasjárőr — különösen fedett 
terep esetén — nagyobb terüle
ten tud őrzési, illetve felügyeleti 
feladatot ellátni. Táblás biztosí
táskor ezért kevesebb őri erőre 
van szükség.

— Az őrzésbiztonságra a lovasjár
őri szolgálatnak pszichikailag is 
pozitív hatása van, mert a fogva 
tarto ttak  azt a következtetést 
vonják le, hogy szökést, illetve 
más rendkívüli eseményt a lovas
járőr gyorsasága, mozgékonysága 
m iatt elkövetni nehezebb.

A vonathámos lovak alkalmazásával 
az intézetek mellett lévő lakótelepek, 
valamint körletek kiszolgálása gazda
ságosabb, mint a gépjárművel történő 
megoldás. A gépjármű ezeken a terü
leteken kevésbé mozgékony, üzemel



tetési költsége magasabb és gépjár
művezetői engedéllyel rendelkező sze
mély foglalkoztatását teszi szüksé
gessé.

A fenti megállapításokkal ellentét
ben az érintett intézetekben az el
múlt években kedvezőtlen helyzet 
alakult ki.

— A lovasjárőri szolgálat szervezése
— Állampuszta kivételével — hát
térbe szorult.

— Az intézetekben ténylegesen 
meglevő lovak száma alacsonyabb 
volt, mint azt az állományszerve
zési táblázat engedélyezte.

— Kevés gondot fordítottak a gon
dozók kiválasztására, a tartási 
körülmények szakszerű biztosítá
sára. (Ezért a hátaslovak több
sége rövid időn belül lovaglásra 
alkalmatlanná vált és kiselejte
zésre került.)

— A lovak utánpótlási rendszere 
nem volt egységes. (Többnyire 
saját fedeztetésből biztosították, 
ennek következtében a lóállo
mány tenyészértéke, szolgálati 
feladatra alkalmazhatóságának 
ideje csökkent.)

— Gondot jelentett a vonatanyag, 
nyergek, fejhámok biztosítása. 
(A meglévő anyagok elhasz
nálódtak, szakember hiányában 
azok kezelése, karbantartása, ja 
vítása rendszertelen és szaksze
rűtlen.)

— Nem került sor lovaskiképzés 
szervezésére és végrehajtására, en
nek eredményeként a lovasjárőri 
szolgálatra alkalmas, kiképzett 
állomány létszáma csökkent.

Tekintettel arra, hogy a kiala
kult helyzet nem biztosította a jog
szabályi célkitűzések megvalósítását, 
a hiányosságok megszüntetésére intéz
kedett az országos parancsnok :

— Az intézetek sajátosságait figye
lembe véve csökkentette a ló
állomány létszámát és egyben
— a határőrségnél szerzett ta
pasztalatokra is támaszkodva — a 
lovak vegyes hasznosítását ren
delte el.

— Egységesítette és a célgazdaságok 
feladataként határozta meg az 
utánpótlás, tartás és takarmányo
zás végrehajtását.

— A szolgálati lovak igénybevételé
nek tervezésével és szervezésével 
az őrségparancsnokot bízta meg.

— Elrendelte rendszeres lovasjárőri 
szolgálat szervezését.

— Megbízta az Őrszolgálati Osztály 
vezetőjét lovasjárőri kiképzés 
szervezésével és a végrehajtás fel
ügyeletével.

*

A lovasjárőri szolgálat szervezésének 
elengedhetetlen feltétele a kiképzett, 
jó l felkészült őri állomány. Biztosí
tására — a társ fegyveres szervekkel 
kialakított együttműködésben lévő 
lehetőségeket kihasználva — az Orszá
gos Parancsnokság vezetése a BM Ha
tárőrség Kiskunhalasi Lovasiskoláját 
kérte fel tanfolyam lebonyolítására.

1983. március 21. és április 1. 
között tiszt vezetésével 18 tiszthe
lyettes részesült lovasjárőri kikép
zésben, amelynek során elsajátították 
a lovaglás, a lóval való bánás, tartás, 
takarmányozás alapjait. Részesültek 
anyagismereti és állategészségügyi ki
képzésben is. Ezzel azokra az ismere
tekre tettek szert, amelyeknek birtoká
ban folyamatos önképzés és rendsze
res gyakorlás után alkalmassá válhat
nak lovasjárőri szolgálat ellátására. 
Ahhoz, hogy jó  lovasok legyenek, a 
kezelésükbe adott szolgálati lovak 
teljesítőképességük maximumát nyújt
sák, mégse váljanak szolgálatra alkal
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matlanná, évente lovasjárőri tovább
képzést célszerű szervezni részükre. 
A kiképzés utolsó szakaszában az ok
tatók értékelték az ismeretek elsajátí
tásának fokát, 10 kiválóan megfelelt, 
6 jól megfelelt és 2 megfelelt minő
sítést adtak át.

A kiképzett állomány utánpótlása 
érdekében kétévenként alapkiképzést

szükséges szervezni és végrehajtani. Er
re a személyi állományt folyamatosan 
fel kell készíteni és olyan beosztotta
kat kiválogatni, akik 30. életévüket 
még nem töltö tték  be, a büntetésvég
rehajtási alapismereteket elsajátítot
ták, véglegesítettek és egészségügyi 
szempontból alkalmasak.

Alapvető követelmény, hogy a ki
választott beosztott önként vállalja 
a tanfolyam elvégzését, a lovasjárőri 
szolgálat ellátását, s ne féljen a lovaktól.

Fontos még a meglévő lóállomány 
alkalmasságának szinten tartása, a fo
gathajtói állomány kiválogatása és 
munkába állítása előtti oktatása — kellő 
szaktudással rendelkező személy által. 
Az oktatásnak ki kell terjednie a lovak 
idomítására, edzésére, ápolására, ta
karmányozására és az alapvető állat
egészségügyi ismeretekre.

Az oktatás során szükséges kitérni 
arra, hogy a gondozók és fogathajtók 
felelősek a gondjaikra bízott lovak erő
állapotáért és a helyes ápolásáért. Kö
telesek a rájuk bízott lovakat minden
kor megóvni, ismerni munkabírásukat, 
vérmérsékletüket és törekedniük kell 
a lovak munkaerejének helyes kihasz
nálására.

A mezőgazdasági jellegű bv. inté
zetekben szolgálatot teljesítő lóállo
mány igen jelentős értéket képvisel,
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mint az előzőekből kitűnt, szolgálatra 
alkalmassága, az őrzési és felügyeleti 
feladatok teljesítése szempontjából. 
Ezért a büntetésvégrehajtási szolgálat
ra a lovak megfelelő szoktatás, neve
lés és tanítás után alkalmazhatók. 
Az erre irányuló munka a lovak kikép
zése, idomítása, amelynek végső célja, 
hogy a ló lovasának feltétlenül enge
delmeskedjen, legnagyobb teljesítőké
pessége kibontakozhasson.

Az idomításra a lovak legnagyobb 
része 3—4 éves kortól alkalmas. A 
szolgálati használhatóság időtartama 
viszont években nem határozható 
meg, ez egyedenként változó. Ha a 
ló folyamatosan munkára van fogva, 
megfelelő állategészségügyi ellátásban 
részesül, ápolása, gondozása és ta
karmányozása szakszerű, az elpuhulás 
és romlás elkerülhető és 16—20 éves 
korban is alkalmas szolgálati feladatra.

A lovak idomítása előtt a kiválasz
tás során különös gonddal kell eljárni; 
figyelembe véve a ló vérmérsékletét, 
alkatát, testi fogyatékosságait.

A ló a jó t és a rosszat egyformán 
megtanulja, és nehezen felejti el. Az 
idomítás során kialakult esetleges rossz

tulajdonságokat megszüntetni, és a 
jókat erősíteni később rendkívül ne
héz.

A lovakat fokozatosan kell szok
tatni és terhelni. Szakaszosan kell 
edzeni a szolgálati időre, valamint a 
terepen való mozgásra. A szolgálatba 
bevonáskor figyelemmel kell lenni, 
hogy az idomítás és edzés mely 
szakaszában van az állat. Ha a ló 
valamilyen oknál fogva nem végez 
munkát, elengedhetetlenül szükséges 
a naponkénti jártatása. Mindezzel 
elkerülhető a lovak rövid időn belül 
bekövetkező szolgálatra alkalmatlan
sága.

A differenciált őrzés elvének figye
lembevételével végzett rendszeres lo
vasjárőri szolgálat körültekintő szer
vezése, a kiképzett állomány önkép
zéséhez a feltételek biztosítása, fel- 
készültségének folyamatos figyelem
mel kisérése nagymértékben hozzájá
rul a mezőgazdasági jellegű intézetek 
őrzésbiztonságának fejlesztéséhez.

Célszerű évente értékelni és ele
mezni az intézetben kialakult gyakor
latot és a tapasztalatokat hasznosítva a 
szolgálati rendszer szükséges módo
sításait végrehajtani.

Zeller István
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