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kezhetünk ilyen esetekben az előzetesen 
letartóztatottal szemben?

Nyilvánvalóan joghézag van, ezért az 
ügy eldöntéséhez két alapvető tényt kell 
mérlegre tenni:
— az előzetesen letartóztatottakra vonat

kozó szabályok általában azonosak a 
fegyház fokozatra megállapítottakkal, 
sőt néhány vonatkozásban még szigo
rúbbak is,

— az előzetesen letartóztatottak között 
gyakran és nagy számban fordulnak 
elő, akik fokozott veszélyt jelentenek 
az intézet biztonságára, így például a 
látogatóhelyiségben tartózkodó polgári 
személyekre, felnőttekre és gyermek
ekre.
Az előzőek alapján tehát ezért nem 

jogsértő, ha az intézet biztonsági okokból 
rács mellett hajtja végre a különösen ve
szélyessé nyüvánítottak beszélőjét.

A vázolt gondolatmeneten túl még egy 
jogi alátámasztása van a rendelkezés tör
vényességének: a 0151/1983. OPÁH sz. 
intézkedés mellékleteként kiadott Mód
szertani Útmutató a bv. intézetekben fog- 
vatartottak differenciált őrzéséről a IV. 
fejezet 5. pont b. alpontjában leszögezi, 
hogy a „Különösen veszélyes fogvatartott 
látogatása esetén javaslatot kell tenni 
rácsos beszélő elrendelésére". E szabá
lyozás már nem differenciál végrehajtási 
fokozatok szerint, nyilvánvaló tehát, hogy 
előzetes letartóztatást foganatosító intéze
tekben is alkalmazni kell.

A panasz kivizsgálásakor e szempon
tokat a Bv. Országos Parancsnokság bün
tetés-végrehajtási főosztálya is magáévá 
tette. A panaszt ezért — érthető módon 
— elutasította.

Dr. Németh Gyula

Bem utató 
és gyakorlat

Május első felében kétnapos turnusok
ban továbbképzésen vettek részt Állam
pusztán a büntetés-végrehajtási intézetek 
parancsnokai, a vezetői állomány tagjai. 
Az első napon dr. Csordás Sándor ezredes 
tartott előadást a tömeges rendkívüli ese
mények felszámolásának módszereiről és 
eszközeiről. Ezt követte az e témakörbe 
vágó törzsvezetési gyakorlat.

A második napon a résztvevők meg
ismerték a rendszeresítésre javasolt fegy
vereket. Simonyi Ottó főhadnagy, a ren
dőrség különleges szolgálatának tagja mű
ködés közben mutatta be a CZ 75-ös és 
Jericho 941-es parabellum pisztolyokat, a 
Ruger GP 100-as és 357-es Magnum re
volvereket. Az igen látványos bemutatón 
a jelenlévők megismerkedhettek a Re- 
mington 870 Express és a Morsberg 12/70- 
es sörétes, illetve a Timberwolf 357-es 
Magnum ismétlőpuskákkal.

A bemutatót lövészet követte a még 
jelenleg rendszeresített pisztolyokkal, gép
pisztolyokkal.

A kutyabemutatón az őr, a járőr és 
a nyomkövető kutyák alkalmazási lehető
ségeiről kaptunk képet. A „csibészeket” 
a melegen sütő napon kívül a kifogásta
lanul képzett német juhászkutyák is ala
posan megizzasztották. Hiba nélkül haj
tották végre a fegyelmező, ügyességi, őr
ző-védő feladatokat.

Újabb helyszínen zárkatorlasz felszá
molását láthattuk. Alaphelyzet: veszélyes, 
felfegyverzett bűnöző, illetve bűnözők a 
zárkában található, mozdítható tárgyakkal 
eltorlaszolták az ajtót. Az első variációban 
az erre kiképzett szakemberek eltávolítot
ták a zárkaajtó fémkeretét, s ezzel sza
baddá vált az út a zárkába. Kutya ugrott 
a helyiségbe, s rögvest ártalmatlanná tette 
a bűnözőt. A második variációban teher
autó és vastag lánc segítségével az ablak 
rácsát tépték ki a falból. Hang- és fény
gránátok repültek a zárkába. A detonációk 
után a speciális csapat tagjai nyomban 
elfoglalták a helyiséget. Felocsúdni sem 
volt idejük a bentlévőknek, máris lefogták
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Simonyi Ottó, a rendőrség különleges szolgálatának tagja 
bemutatja a fegyvert

A kutyák megizzasztották a „csibészeket”

őket. Végezetül a tömegoszlatás különböző 
módszereit láthattuk. Mindez felettébb ha
tásosnak és meggyőzőnek bizonyult, mint
ha nem is bemutató lenne.

Dr. Tari Ferenc országos parancsnok 
zárszavában kiemelte, hogy e technikai 
eszközöket, fegyvereket, módszereket kí

vánatos lenne soha nem használni, alkal
mazni. De az élet mást mutat, készen kell 
állni bv. intézeteinkben minden erőszakos 
cselekmény megfékezésére.

Bemáth Csaba


