
Birtokbavétel
Jobb ma demonstrálni, mint holnap intézkedni
Ritkán adódik olyan alkalom, hogy egy objektum teljes birtokba
vételére és ennek folyamatában fegyveres őrzésének megszervezé
sére kerüljön sor. A büntetés-végrehajtási belső utasítások részle
tesen meghatározzák, hogy egy objektum őrzési rendszerét miként 
kell kialakítani. Mégis érdekes és izgalmas feladat e látszólag egy
szerű tevékenység.

RÖVIDEN

Mint ismeretes, kormányzati döntés született arról, hogy Budapesten az előzetesen letar
tóztatottak befogadására új bv. intézet létesüljön. Az Igazságügyi Minisztérium erre a célra 
megvásárolta a X. kerületi Venyige utcai volt munkásszálló épületeit. Az objektumot az utób
bi években egy kft. szállodaként hasznosította. A szálloda vendégköre túlnyomóan az utca túl
oldalán működő piacon szerencsét próbáló külföldi állampolgárokból és hasonszőrű honfitár
sainkból tevődött össze. Néhány épületrészt és az udvar egy részét az ebben az „üzleti életben” 
tevékenykedő vállalkozóknak adták bérbe. Könnyen elképzelhető, mi minden megtörtént, 
amikor a Rejtő-könyvekből ismert „úri közönség”-hez hasonlítható társaság „mulatott” vagy
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„apróbb nézeteltéréseit” rendezte. Erről leginkább a gyakran kivonuló rendőrök tudnának be
számolót tartani, amelyekben olykor egy-egy géppisztolysorozat is szerepel.

Azt hiszem, előző soraimmal érzékeltettem az objektum őrzési rendszerének egyik fontos 
tényezőjét, a külső környezetet, e társaság ugyanis az objektumból való kiebrudalásukat köve
tően nem szűnt meg létezni, csak „odébb röppent”.

Az objektum birtokbavételének napját a bv. országos parancsnoka 1996. november 1-jé- 
ben határozta meg. Az őrzési rendszer kialakítására mintegy három hét állt rendelkezésünkre, 
ezalatt kellett a szükséges személyi és tárgyi feltételeket megteremteni, az őrzési okmányokat 
kidolgozni és a birtokbavétel módszereit megtervezni. Az őrzési rendszerről csak annyit, hogy 
a bástyafal megépüléséig a külső őrzést Mossberg típusú sörétes fegyverekkel felszerelt és ku
tyákkal megerősített járőrök hajtják végre, a belső területeket is járőrök vigyázzák.

A birtokbavétel megtervezésekor első célként tűztük ki a környezet „pszichikai megdol
gozását”. Az ott lézengőkkel érzékeltetni akartuk, hogy egyszer és mindenkorra vegyék tudo
másul, az új gazdák megérkeztek és ettől a perctől kezdve számukra az objektum érinthetetlen 
és sérthetetlen; tartani lehetett ugyanis attól, hogy az objektumba többen továbbra is illegáli
san kívánnak bejutni és bent tartózkodni. Ezt a célt egy látványos átvétellel kívántuk elérni, 
szem előtt tartva azt az alapelvet, hogy ilyen környezetben az egyik leghatásosabb megelőzé
si módszer az erődemonstráció.

A birtokbavételt az intézet akciócsoportjával és az erre a célra kiválogatott emberekkel, va
lamint a X. kerületi rendőrkapitányság odavezényelt rendőreivel, összesen mintegy harminc 
fővel hajtottuk végre. Az akció időpontját október 31 -én 13 órára terveztük (ebben az időpont
ban a legnagyobb a piac és a környék forgalma).

A kijelölt időpontban négy bévés gépkocsival és egy rendőrségi járőrkocsival fény- és 
hangjelzéseket használva érkeztünk az objektumhoz. A csoport egyik része a gépkocsikból ki
ugrálva azonnal körülzárta azt. A rendőrök a bejáratoknál helyezkedtek el, és a helyszínen min
denkit igazoltattak. Ezt látván az objektum közeléből mindenki olyan sietősen távozott, mint
ha süllyedő hajóról menekülne. Még öt perc sem telt el, mire a járda teljesen kiürült, a parkoló 
gépkocsik pedig elhajtottak. Ezt követően a tömeg kisebb csoportokba verődve tisztes távol
ságból figyelte az eseményeket Jellemző a csoportok személyi összetételére, hogy az akciót 
kísérő fotóriporter megjelenésekor többen elfordultak vagy valakinek a háta mögé bújtak.

Az objektum körülzárása után az épületek bejárataihoz biztosító őröket állítottunk, majd a 
kutatócsoportok megkezdték az objektum teljes átvizsgálását.

Az akciót 18 órára befejeztük, ezt követően a rendőrök és a csoport egy része elvonult, és 
csak a megerősített létszámú őrség maradt a helyszínen. Addigra a tömeg egy része szétszé
ledt, de egy-két kisebb csoport továbbra is kitartóan figyelte az objektumot. Valószínűleg arra 
vártak, hogy eltávozzunk, néhány óra múlva azonban ők is elmentek és a kör- nyék kiürült.

Az objektum birtokbavételének híre hamar elterjedt a környéken, s olyan híreszteléseket 
hallani, hogy, jó  lesz vigyázni, mert a Venyigét kommandósok őrzik”. Az akció tehát elérte a cél
ját, az objektumot zavartalanul vehettük birtokba és azóta sem történt semmilyen konfliktus.

Tapasztalataink-amelyek talán más hasonló helyzetekben is hasznosíthatóak- igazolták 
az átköltött közmondást, miszerint:, jobb ma demonstrálni, mint holnap intézkedni”.
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