
TÁJÉKOZTATÓ

Az őrzésbiztonság technikai 
rendszereinek fejlesztése*

A büntetésvégrehajtás 1986—1990 közötti időszakra szóló középtávú kutatási 
terve az őrzésbiztonsági rendszerek értékelését, fejlesztési lehetőségeinek a ki
munkálását is programjába sorolta. Ez eddig még soha nem képezte átfogó 
vizsgálat tárgyát, holott az utóbbi években jelentős előrelépés tanúi lehettünk. 
Nem történt meg az ismeretek, információk csokorba gyűjtése sem.

Mindez jelzi a tárgykör vizsgálata során mutatkozó nehézségeket: a jelen
tésekhez körülményesen lehetett hozzáférni, a publikációk közt támpontot 
nyújtó leírások elvétve találhatók, a nyugat-európai országok által alkalmazott 
biztonságtechnikai rendszerekről pedig szinte nincs is minősíthető adatunk. 
Még arról az országéról sincs, amely büntetésvégrehajtására olyan gyakran hi
vatkozunk, amelyikről azt hisszük, hogy mindent tudunk róla. (Svédország) 
A kutatás során derült ki, hogy a Belügyminisztérium sem rendelkezik hasz
nálható információkkal.

A tanulmány elkészítésének hármas célja volt:
1. A rendkívül szűk körben és elszórtan fellelhető — sokak által ei sem 

érhető — információk csokorba gyűjtése, a fejlett tőkés és a bennünket körül
vevő szocialista országok adatainak osztályozása, hogy áttekinthetővé váljanak 
az eltérő megoldások, az általánosítható irányvonalak és egyúttal össze lehessen 
őket vetni saját törekvéseinkkel.

2. A tanulmány ismerteti, elemzi a magyar büntetésvégrehajtásban ez idő 
tájt alkalmazott őrzésbiztonsági rendszereket. Az eddigi működés tapasztala
tai alapján összegzi a különböző rendszerek előnyeit és hátrányait, szól az inté
zettípusok szerinti alkalmazás és beszerzés lehetőségeiről.

3. Az ismeretekre, a tapasztalatokra és az eshetőségekre támaszkodva fel
vázolja az őrzésbiztonsági rendszerek fejlesztésének lehetséges útját, az alkal
mazható és alkalmazandó technikai rendszereket. Ugyanakkor nem titkolt 
célunk, hogy az összegyűjtött információk általános tájékoztatást nyújtsanak 
a téma iránt érdeklődőknek, hogy a szakmai továbbképzéseken — szélesebb 
körű ismeretek birtokába jutva — táguljon testületük tagjainak szellemi hori
zontja.

A témát körüljárva megállapíthatjuk, hogy Észak-Amerikában és Nyugat- 
Európában széles körben elterjedt a technika alkalmazása. Az intézeteket kö-

*Az őrzésbiztonsági rendszerek fejlesztése című értekezés elkészült. Ezt ez év elején a biztonsági, a nevelé
si, valamint az anyagi- és technikai osztály vezctó'iból és munkatársaiból álló bizottság elfogadta. Rövide
sen nyomdába küldjük a kéziratot, és így a tanulmány valószínűleg még 1989-ben eljut az intézetekhez 
és az iskolákhoz.
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rülvevő bástyafalakra és kerítésrendszerekre különböző jelzőberendezéseket 
szereltek fel, amelyek a biztonsági sávba történő behatolás esetén riasztják az 
őrséget. Alkalmaznak infrahálót, elektromos térerőt létrehozó vagy radar
elven alapuló ún. előjelző riasztórendszereket. Ezeket a mozgást érzékelő be
rendezéseket zárt láncú ipari televíziókkal kombinálják és így lehetővé válik 
azoknak a területeknek a megfigyelése is, amelyek egyébként — a börtönök épí
tészeti sajátosságaiból fakadóan — áttekinthetetlenek. A jelzések a központi 
ügyeletre futnak be, gyakori segítőeszköz a számítógép. A rendkívüli esemé
nyek elhárítására egy-egy intézetben különböző mennyiségű karabélyt vagy 
más — lőfegyvert és könnygázgránátot kilövő — fegyvert tartanak.

A tanulmány foglalkozik az Amerikai Egyesült Államok és Ausztria őrzés- 
biztonsági rendszereivel és speciális megoldásokat emel ki Spanyolország, 
Svédország és Svájc büntetésvégrehajtásából. Természetesen sokkal többet 
tudunk, sokkal jobban ismerjük a szocialista országok büntetésvégrehajtási 
rendszerét. Kivéve a román, a bolgárésa más földrészen fekvő szocialista orszá
gok büntetésvégrehajtási struktúráját. Általánosságban elmondható, hogy a 
szocialista országok lépéshátrányban vannak az őrzésbiztonsági rendszerek 
kiépítettsége tekintetében, még mindig a hagyományos őrzés és objektumvé
delem a meghatározó. Figyelemreméltó azonban néhány NDK-beli, csehszlo
vák és szovjet törekvés.

Magyarországon a nehézségek ellenére mára olyan technikai eszközöket 
szereltek fel, építettek be, amelyek hatékonyan segítik az őrzést. A jelenleg 
alkalmazott rendszerek hagyományosak és korszerűek, kül- és beltériek, veze
tékesek, illetve vezeték nélküliek. Például az elektromos működtetésű zárka-és 
ajtózárrendszerek, az OV-rendszerek, a vezetékes őri riasztóberendezések, vala
mint az ügyeleti és kezelőpultok hagyományosnak mondhatók, és alapvetően 
belső védelmi feladatokat látnak el. Fokozzák az őrzés biztonságát, csökkentik 
az érintett területen dolgozók fizikai és pszichikai leterheltségét, lehetővé 
teszik az épületek kijáratainál, valamint az épületek egyes szakaszainál a be-, 
illetve kilépés ellenőrzését, szükség esetén egyes épületszakaszok biztonságos 
lezárását.

A korszerű őrzésbiztonsági rendszereket és eszközöket funkciójuk sze
rint két fő csoportba sorolhatjuk: kiiltériekre- és beltériekre. Fejlesztéseink 
során videokamerákat, kapacitív-, mikrohullámú- és infraérzékelők kombiná
cióját szereztük be kültérre, a belteret pedig videokamerákkal, vezetékes és 
vezeték nélküli személyi riasztókkal, ultrahangos és infraérzékelőkkel építettük 
be. A vezetékes és vezeték nélküli hírközléstechnikai rendszerek csoportjába 
a különböző távbeszélő eszközök és hálózatok, valamint az EIRH-rádiók tar
toznak. A vezeték nélküli hírösszeköttetés a büntetésvégrehajtás — saját 
frekvenciáján üzemelő — négycsatornás fix és mobil URH készülékeivel, ún. 
hasábrádióval valósul meg. A testület rádióhíradását pedig a BM már meglevő 
URH rádióhálózatában sikerült kialakítani.

A tanulmány leszögezi, hogy a következő években megvalósítandó őrzés- 
biztonsági rendszereknél továbbra is figyelembe kell venni az adott intézet 
speciális helyzetét és funkcióját, építészeti adottságait, eltérő műszaki-technikai 
viszonyait, a személyi feltételeket, és az anyagi lehetőségeket. A kiépítendő 
rendszerrel szemben kritérium kell legyen a korszerűség, a megbízhatóság, 
a bővíthetőség, a szabotázsvédettség, a könnyen kezelhetőség és a minimális
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Az őrzésbiztonsági rendszer kijelzó'tábiája -  Tökölön

karbantartási igény, továbbá az, hogy illeszkedjen meglevő rendszereinkhez, 
szükség esetén együtt tudjon azokkal működni.

A büntetésvégrehajtásnál nem folyik kutatásfejlesztés, ehhez nincsenek 
meg a szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek. Ilyen körülmények 
között arra kell törekednünk, hogy elsősorban az országban kifejlesztett és be
vált rendszereket, rendszerelemeket, illetve eszközöket alkalmazzuk. Ez több 
szempontból előnyös. A beszerzés kevésbé körülményes, rövidebb határidők 
szabhatók ki. nem merülnek fel valutagondok, nem lehet korlát semmiféle ál
lamközi szerződés, a javítás, a karbantartás, az alkatrész-utánpótlás pedig köny- 
nyebben megoldható. Ezek után jöhetnek szóba azok a konstrukciók, ame
lyeket szocialista országok gyártanak, és hajlandók nekünk eladni.

Az, ország helyzetét ismerve nem táplálhatunk túlzott reményeket arra 
vonatkozóan, hogy a tőkés piacról jelentős berendezéseket tudunk vásárolni. 
Igyekezetünk csupán egy-egy technikai eszköz beszerzésére, avagy a meglevők 
bővítésére, pótlására irányulhat. Technikai rendszereink egységesítése egyéb
ként is megkívánja, hogy intézeteinket maximálisan három-ötféle őrzésbizton
sági rendszer védje. Ez a határ, amelynél még komolyabb gond nélkül garantál
ható az alkatrész-utánpótlás, a szakembergárda stb...

Munkánk során arra a következtetésre jutottunk, hogy technikai rend
szerrel még nem védett intézeteink részben kapacitív, részben rádiófrekven
ciás, részben mikrohullámú és térérzékelős jelző-riasztó rendszerrel óvhatok 
a leghatékonyabban. Ehhez azonban még az is kell, hogy a rendszerek telepí
tése kombináltan történjen videótechnikával. Hisz ez megszünteti egyrészt a
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A kerítés melletti biztonsági sáv egy szakasza

riadócsoport felesleges mozgatását, másrészt, amikor a rendszert egy személy 
sérti meg, lehetővé válik — bizonyos határok között — az egyén mozgásának 
és tevékenységének megfigyelése.

Az NDK-ból beszerezhető kapacitív jelzőrendszer bástyafalra telepíthető, 
viszonylag olcsó, működését nem zavarják az időjárási viszonyok, karban
tartási igénye pedig minimális. A mikrohullámú rendszer hazai gyártmány, 
sok helyet nem kíván, biztonságosan zár kis területeket, az időjárási viszo
nyoktól függetlenül működik, relatíve szintén olcsó, karbantartási igénye 
csekély. Végezetül a rádiófrekvenciás térérzékelő magyar termék, nem függ 
az időjárástól, olcsó és nagy terület zárására alkalmas. A Magyar Néphadsereg 
nyírteleki bázisán kikísérletezett rádiófrekvenciás jelzőrendszer nagy jövő 
előtt áll, hiszen telepíthető falba, falon kívül és földbe is. A kísérletek jelenleg 
Nyíregyházán és Tökölön folynak.
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A mezőgazdasági munkáltatást végző intézetek egyes szálláskörletei, 
munkahelyei olyan területi adottságokkal rendelkeznek, ami alapja lehet a 
szolgálati kutyák őrzésvédelembe való bevonása kiterjesztésének. Ennek csak 
akkor van értelme, ha megvalósítjuk a körkörös őrzést, ugyanis egyes kiemelt 
szakaszok védelmével csupán részeredmények érhetők el. (így nem csökkent
hető az őrök létszáma, esetleg még növelni is kell!)

A megyei intézeteink külső védelmi rendszerét kevésbé költséges meg
oldásokkal is hatékonyabbá lehet tenni. Néhány fix és forgózsámolyos video
kamera telepítésével jelentősen fokozható. A videórendszer kiépítésén túl cél
szerű egy-egy frekventált terület védelmét technikai eszközzel megoldani. 
Ilyen lehet például a kapuk, a bíróságokhoz vezető ajtók infratechnikával tör
ténő biztosítása — a hivatali munkaidő után. A rendkívüli események szaporo
dása miatt azonban egyre indokoltabbnak tűnik a komplett jelzőrendszerek 
kiépítése is.

A belső területeknél — véleményünk szerint — folytatni kell a zártláncú 
televíziórendszerek kiépítését nagyrészt fix telepítésű, kisebb részben forgó
zsámolyos kamerák alkalmazásával. A beltéri kamerák szükségessége szinte 
kivétel nélkül minden objektumunkban megindokolható. Mivel 1990-re zöm
mel befejeződik a nagy intézetek fejlesztése, és a jelző-riasztó rendszerekhez 
képest a videórendszerek telepítése sokkal olcsóbb, reális esély van arra, hogy 
e technikai eszközök használata általánossá válik a kilencvenes évek közepéig.

A következő évek legfontosabb feladata a személyek védelmének erősí
tése lesz. E célt szolgálná — a számunkra most elérhető közelségbe került — 
ún. Erika típusú rendszer. Ennek lényege, hogy a körleten és a munkatermek
ben szolgálatot teljesítő bv-dolgozó zubbonyának zsebébe riasztókészüléket 
teszünk. Az innen jövő — a takarófedél megnyomásával történő — jelzést a 
rendszer érzékeli, meghatározza a riasztás helyét és a riasztó személyét, majd 
hang- és fényjelzéssel automatikusan riaszt.

Miután büntetésvégrehajtásunkban erősödik az igény egyfelől félig nyi
tott, másfelől szuperbiztonságú börtönök létrehozására, érdemes elgondolkodni 
a memóriakártyás beléptető rendszer kialakításáról. De megvalósíthatónak 
tűnik a zárkaajtók számítógéppel irányított kártyarendszeres nyitása-zárása is. 
(Tanulmányunkban ezek előnyeit és hátrányait részletesen elemeztük.)

* *  *

Összegzésül: a hír- és biztonságtechnikai eszközök, rendszerek alkalmazá
sának, jövőbeni fejlesztésének lehetőségei jelen időszakra alapvetően kialakul
tak. A megoldás fő módozatai, irányai azok lehetnek, amelyek már ma működ
nek, amelyekkel kapcsolatban már ma kedvezőek a tapasztalatok. Ugyanakkor 
továbbra is figyelemmel kell kísérnünk a hazaj és külföldi ajánlatokat, fejlesz
téseket, mert csak az új eszközök megismerésével és a már alkalmazott beren
dezésekkel való összehasonlítás által tudunk optimális döntést hozni. Noha a 
hír- és biztonságtechnikai eszközök, rendszerek alkalmazása rendkívül sokat 
segíthet az e^yes intézeteknek, valamint a büntetésvégrehajtási testület egészé
nek „az emberi tényező” szerepe az első helyen áll még a biztonság nézőpont
jából is.

Dr. Németh Gyula
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