
A  kutyák szerepe 
a fiatalkorúak őrzésében

„Fiatalkorúval és nővel szemben szökés esetén fegyvert használni tilos” — 
olvashatjuk az Őrszolgálati Szabályzat 193. paragrafusában. E jogszabály annak 
idején komoly feladat elé állította az intézet vezetését. Az elítéltek úgy értelmez
ték a jogszabály módosítását, hogy a szökés ezek után már nem bűncselekmény, 
csupán fegyelmi vétség. Több fogvatartott kísérelt meg szökést.

Nehéz helyzetünkön egy, a hadseregben már jól bevált technika átvétele se
gített. Bár ennek az új jelzőberendezésnek is vannak hátulütői. A közúton haladó 
gépjárművek által előidézett rezgéseket sajnos ugyanúgy észleli, mint a kerítés
hez közel álló fák szél hatására bekövetkező mozgását. Azt, hogy valójában tör- 
tént-e szökés, csak személyes ellenőrzéssel lehet megállapítani. Ha falaznak egy
másnak az elítéltek, ha egyidejűleg több helyen mímelik a szökést, akkor akció
juk sikerrel járhat. A riasztott járőrkocsi az első jelzett helyre megy. 1984 őszén 
például öt fiatalkorú így próbált megszökni. Ketten megsértették a jelzőrend
szert, hárman pedig egy másik helyen próbáltak meglépni. (Sajnos, kerítésünk 
magassága és állapota ma sem jelent érdemi akadályt.)

A további szökések megelőzésére, a jelzőberendezés fogyatékosságát kikü
szöbölendő került sor Tökölön kutyák alkalmazására. Felvetődött a kérdés, mi
lyen kutyatípust célszerű igénybe vennünk: őrkutyákat, elfogó kutyákat avagy 
járőrkutyákat? (A szlovák fiatalkorúak intézetében alkalmazott blokkos rendszer 
bevezetését — helyi adottságaink miatt — mi rögtön elvetettük. Nálunk csak a 
jelzőberendezés elé lehetett volna helyezni az állatokat, de a kutya — ha az em
ber nem parancsol neki — veszélyesebb lehet az elítéltre nézve, mint a fegyver.) 
Dunakeszin a BM Kutyavezető-képző Iskola szakemberei azt tanácsolták, hogy 
elfogó, illetve járőrkutyákat alkalmazzunk a jelzőrendszer után, a kerítésen kívül. 
Mindkét típus támogat bennünket a rendkívüli események megszakításában.

A személyi és tárgyi feltételek megteremtése

Kinek van kedve, hajlama kutyavezetői feladatra? Ez a kérdés futótűzként 
terjedt el a személyi állomány körében. Ki és milyen feltételek között vállalkoz
hat erre — a tulajdonképpen szakképzettséget nyújtó — megbízásra? A hajlan
dóság mellett nagyon fontos az alkalmasság kérdése. Megbeszéltem a dolgot az 
intézet pszichológus csoportvezetőjével, és ő beosztottjaival együtt az egész őri 
állományt megvizsgálta. Az általuk kiválasztott tizenkét őrt küldtük iskolába.

A kutyákat a BM Kutyavezető-képző Iskola vásárolta meg számunkra olyan 
kisállattenyésztőktől, akik pici koruktól kezdve a kiképzési kritériumoknak meg
felelően foglalkoztak a kutyákkal. Az alkalmatlannak minősített állatokat nem 
vették át. A megvásárolt állatok értéke változó skálán mozgott, áruk koruktól, 
erőnlétüktől, képzettségüktől függött.
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A kutyavezetők képzését a tököli körülmények figyelembevételével szintén 
BM-szervek végezték. A kutyavezetők, bevonulván az iskolára, megkapták kije
lölt állataikat. A kívülálló számára rendkívülinek hat a kutyavezetők próbatétele. 
A jelölt kap egy szájkosarat és egy pórázt, ezzel kell bemennie a számára ismeret
len kutya óljába, s rátéve a szájkosarat meg a pórázt, kivezetni onnan.

Ha sikerül, megkezdheti tanulmányait, ha nem, nem.
A tizenkét kutyából tízet elfogásra, kettőt pedig nyomkövetésre képeztettünk 

ki. A nyomkövetőknek egész más tulajdonságokkal kell rendelkezniük, mint az 
elfogóknak. Csak később — az állatorvos és a kinológus együttes véleménye 
alapján — dőlt el, melyik két kutya lesz a nyomkövető. A nyomkövető kutyave
zetők hat hónapos kiképzésben, az elfogókutya-vezetők pedig három hónapos ki
képzésben részesültek.

A kutyatelepet olyan helyen kellett kialakítani, hogy a kutyákat más állatok 
szaga ne zavarja, és el legyenek zárva a fogvatartottak által használt területektől. 
Természetesen a kutyatelep vezetőjét is kiképeztük, hisz az ő feladata az élelmi
szerek folyamatos biztosítása, a főzés, az etetés, a higiéniai követelmények meg
tartása, a kutyatelep karban- illetve tisztán tartása, ellenőrzése stb. A kutyák kép
zése, fürdetése, az ólak takarítása a kutyavezetők feladata. Ezért pótlékot, vala
mint — a feladat jellegének megfelelő — védőruhát kapnak.

A kutyatelepen különböző helyiségeket kellett kialakítani. Az emberek szá
mára fürdőt, öltözőt, étkezdét, raktárt; a kutyák számára pedig fürdőt, szárítót, 
orvosi rendelőt stb. Be kellett szerezni a felszereléseket is: a pórázokat, a szájko
sarakat, a vezetőszíjakat stb. A kutyák élelmezése speciális módon történik. 
A húsipar alapanyagokat készít külön erre a célra . A kutyák naponta egy alka
lommal kapnak előírás szerint többféle alapanyagból összeállított főtt ételt. Ezen 
túlmenően folyamatos orvosi ellátásban részesíti őket a területi állatorvos. A ku
tyáknak az őrhelyen is boxot kellett építeni, de a járőrkocsikat is át kellett alakí
tanunk miattuk. Jelenleg négy 1200-as Lada áll a rendelkezésünkre.

Jogi szabályozás és gyakorlati megvalósítás

Az igazságügy-miniszter hozzájárult, hogy kutyák alkalmazásával erősítsük meg 
az őrzés biztonságát, előzzük, illetve akadályozzuk meg a rendkívüli eseménye
ket. Az országos parancsnok először a 9011/2/1986. sz. átiratában, majd a 
0114/2/1986. sz. intézkedésében rendelkezett a gyakorlati bevezetésről. Termé
szetesen ez indokolta az érvényben lévő jogszabályok átalakítását és kiegészítését 
is. A Magyar Közlöny 1986. szeptember 24-i számában jelent meg a Büntetésvég
rehajtási Szabályzat ilyetén módosítása.

A büntetésvégrehajtási testület tagja a szolgálat eredményes teljesítése érde
kében különböző kényszerítő eszközöket alkalmazhat a fogvatartottakkal szem
ben. Ezek használata szigorúan szabályozott. Alkalmazásuk során a köztük lévő 
fokozatosságot lehetőleg be kell tartani. A kutyák az alábbi módon épültek be a 
kényszerítő eszközök sorába: testi kényszer, bilincs, könnygázszóró palack, gu
mibot, szolgálati kutya, fegyverhasználat. Vagyis súlyosabb kényszerítő eszköz
nek számít; a gumibot után, illetve a fegyverhasználat előtt alkalmazható.

A kutyavezető szökés, támadás, csoportos ellenszegülés elhárítására hasz
nálhatja fel a kutyát. Az esemény súlyosságát figyelembe véve kell eldöntenie, 
hogy alkalmaz-e úgynevezett megelőző intézkedést, azaz felszólítja-e a személyt, 
személyeket vétkes cselekményük abbahagyására. Ha megteheti, figyelmeztetnie 
kell az elítélteket, hogy kutya bevetéséhez fog folyamodni.

Különböző variációi vannak a kutya alkalmazásának, ezeket szintén az eset 
válságos volta határozza meg. Előfordul, hogy a kutyát pórázon és szájkosárral
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Gyakorlatok a kutya feltételes reflexének megőrzésére

felszerelve vetik be. Ennek inkább pszichés hatása van. Lehet az állatot pórázon, 
de szájkosár nélkül alkalmazni. Ez már nagyobb hatású, a kutya kivillanó fogso
ra miatt. Használható a kutya szájkosárral és póráz nélkül, ez esetben a kutyave
zető utasítására már az elítélt után eredhet. Megharapni nem tudja, de testének 
súlya és hangja félelmet kelt, a rendkívüli eseményt megszakíthatja.

A kutya póráz és szájkosár nélkül csak nagyon komoly esetben vethető be, 
amikor már minden más változat hatástalan lenne. Ha a fogvatartott a felszólí
tásnak eleget tesz, cselekményét abbahagyja, pl. nem folytatja a szökést, a táma
dást, a kutyát vissza kell hívni.

Megtorlás eszköze sem lehet!
A kutyavezetők tizenkét órás szolgálatot látnak el kutyáikkal. A nappali 

szolgálat után 24 óra, az éjszakai után 48 óra szabadidő adható. Két szolgálat kö
zött legalább 8 órának el kell telnie.

A személyi állomány nagy érdeklődéssel és várakozással tekintett a kutyák 
alkalmazására, hisz ilyen megoldást még megelőzően nem látott. A fogvatartot- 
tak körében pedig az a vélemény alakult ki, hogy a kutyák nem kedveznek azok
nak, akik a szökés gondolatával foglalkoznak.

Mint minden új dolognál, itt is el kellett telni bizonyos időnek, hogy bekö
vetkezzen az igazi, gyakorlati próbatétel. Egy fiatalkorú elítélt déli 12 órakor 
megpróbált megszökni. Nem kellett kutyát alkalmazni, a pszichés hatás megtette 
a magáét. Az elítélt a kerítésről leugorva meghallotta a kutyavezető felszólítását: 
„Álljon meg, vagy a kutyát önre engedem!” Hátrafordult, meglátta a kutyát, és 
ellenállás nélkül megadta magát. Az első próba tehát úgy járt sikerrel, hogy nem 
is kellett a kutyát felhasználni.

17



A kutyák „bevetését” követően kialakult egy olyan vélemény a fogvatartot- 
tak körében, hogy ha a kerítésen át nem lehet megszökni, meg kell próbálni a ka
pukon keresztül különböző járműveken. Volt ilyen próbálkozás korábban is, 
csak most gyakoribbá vált. Idegen gépjármű szerszámosládájába rejtőzve akart 
pl. megszökni egy elítélt a betontelepről, de még a rakodás idején felfedezték. Az 
intézeten kívüli kooperációs munkahelyekről és a polgári gyógyintézetből egye
seknek sikerült is megszökniük, mert beszámították a bírósági tárgyalások és az 
intézeten kívüli orvosi előállítások idejét is terveikbe.

A nyomkövetőkutya-vezetők tevékenysége nagy szakértelmet igényel. Ku
tyavezető és kutya összehangolt munkája eredményeként lehet csak egy szöke
vénytől származó ruhadarab, zsebkendő, lábnyom stb. alapján megállapítani a 
szökés irányát, és elfogni a szökevényt. A forró nyomon üldözés nem ismeretlen 
fogalom, hiszen a televízió „Kék fény” műsorában gyakran hallunk erről. Ha az 
elítélt szökését nem tudjuk azonnal észlelni, a nyomkövető kutya segítségével 
végrehajthatunk ún. forrónyom-üldözést.

A rendőrségtől kölcsönkért nyomkövető kutya korábban két és fél, három 
óra múlva érkezett a helyszínre. Ekkor már forró nyomról nem beszélhettünk. 
A jelen helyzet lényegesen kedvezőbb. A két nyomkövetőkutya-vezető tizenkét- 
órás váltásban teljesít szolgálatot. Egyik nap az egyik, másik nap a másik van 
bent az intézetben hét és tizenkilenc óra között — folyamatosan. Ezen túl — heti 
váltásban — ügyeletet látnak el a lakásukon. így nappal öt-tíz percen, éjjel húsz
huszonöt percen belül nyomkövetésre készek. A kutyavezetők továbbképzése 
egyfolytában, azaz nonstop zajlik. Az iskola elvégzését követően kétévenként ku
tyáikkal együtt kéthetes — bentlakásos rendszerű — továbbképzésen vesznek 
részt a kutyavezető-képző iskolán. A kutyák fizikai állóképességét, elfogó, illetve 
nyomkövető képességét szakemberek mérik fel és osztályozzák — félévenként.

Ezen túlmenően a kutyavezetők rendszeresen gyakorolnak állataikkal. 
A nyomkövetők hetente tíz órát töltenek a kiképzőpályán, az elfogókutya-veze- 
tők — az állatok erőnlétének fenntartása miatt — eltérő nehézségű feladatokat 
csináltatnak velük. A szolgálatban lévő kutyavezetők ún. elfogási-bekísérési gya
korlatot végeztetnek az intézet különböző pontjain. A kutyákban kialakított felté
teles reflexeket meg kell erősíteni, mert különben azok idővel elhalnak. Ezeken a 
készségpróbákon elítéltruhába öltözött testületi tagok, ún. segédek játsszák el a 
szökésben lévő elítélt szerepét.

Az eddig tapasztaltak rövid összefoglalása

1. A kutyák alkalmazása növeli az őrszolgálat dolgozóinak biztonságérzetét, mi
után visszatartó hatással van a renitens elítéltekre. 2. A rendkívüli események 
megelőzésében, illetve felszámolásában a kutyák jól kiegészítik a biztonságtech
nikai berendezéseket. 3. Nem csak a szökések megakadályozására használható 
fel e megoldás, hanem a terrorcselekmények megszakítását és a belső rend hely
reállítását is jól szolgálja.

4. Különösen jó eredménnyel lehetne alkalmazni a mezőgazdasági munka
helyeken, ahol nagy — át nem látható — területen kell sok fogvatartottat őrizni. 
Zárt intézetekben pedig megkönnyítené a kutya az éjszakai őrszolgálatot végző 
őr munkáját. 5. Úgy vélem, foglalkozni kellene egy kutyatenyésztő telep létesíté
sének gondolatával, ahol — eladás céljából — más szervek részére is tenyészthet
nénk állatokat. Tudomásom szerint hazánkban ugyanis az állami szervek nem 
foglalkoznak ilyesmivel. A kutyákat — mint már említettem — kisállattenyész
tőktől vásároljuk, nem jelentéktelen áron.

Zimonyi András
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