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BEVEZETÉS
A TÉMAVÁLASZTÁS AKTUALITÁSA ÉS INDOKLÁSA
A politikai demonstrпciók rend ri biztosítпsa és a tömeg kezelése mindenkor jelent s
feladatot rótt és ró a rendvédelmi szervekre. Az utcai politizпlпs hozzпtartozik az
egészséges demokrпciпk mindennapjaihoz, a szólпsszabadsпg a polgпrok egвik
legfontosabb eszköze a politikai folвamatok formпlпsпra. A politikai rendezvénвeket
érint rend ri tevékenвség mindig a kritika fókuszпban van, amelв egвszerre érkezik
a hatalom, az ellenzék, a különböz érdekcsoportok, a média, a jogvéd szervezetek,
illet leg a polgпrok fel l. A tömegkezelés kultúrпja az пllam és az érintett
rendvédelmi szervek kultúrпjпnak hű visszatükröz dése, ennek következtében mпs
jellegű a tekintélвelvű, a diktatórikus, illetve a demokratikus tпrsadalmakban.
Témavпlasztпsomat személвes okok is indokoltпk: 22 évig szolgпltam a Készenléti
Rend rségnél, valamint jogel djeinél, tiszthelвettesként, majd tisztként különböz
beosztпsokban. Az ott töltött évek alatt szпmos kiemelt és jelent s rend ri er t
igénвl

tömegkezelési műveletben vettem részt – az els

rend rként,

majd

kés bb

taktikai

szintű

id szakban beosztott

parancsnokként

is.

Mпr

akkor

hiпnвossпgként észleltem, hogв nem пll rendelkezésünkre olвan, a tömegkezelés
elméleti hпtterével foglalkozó tudomпnвos igénвű irodalom, amelвet fel tudtam
volna hasznпlni a sajпt és beosztottaim szakmai fejl dése érdekében. Ilвen
irodalomhoz el ször a GODIAC1 elnevezésű, Európai Unió (EU) пltal tпmogatott
kutatпsi projektben jutottam hozzп, melвben való szakért i részvételem a
témavпlasztпs dönt indokпvп vпlt. A projekt kapcsпn került figвelmem fókuszпba a
téma kutatпsпnak fontossпga, a feltпrt eredménвek gвakorlatba történ adaptпlпsпnak
szükségessége, illetve az a ténв, hogв szпmos külföldi kutatпs évtizedek óta
intenzíven foglalkozik a témпval, valamint, hogв mпs nвelveken – a magyarral
ellentétben – jelent s mennвiségű szakirodalom пll rendelkezésre.

1

GODIAC a Good practice for dialogue and communication as strategic principles for policing
political manifestations in Europe (A pпrbeszéd és a kommunikпció jó gвakorlata mint stratégiai
alapelv a politikai rendezvénвek európai rendészetében) elnevezés rövidítése.
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A PROBLÉMA TUDOMÁNYOS MEGFOGALMAZÁSA
A rend rség megítélése nagвban függ a tпrsadalomban elfoglalt helвét l, a
közösségekkel való kapcsolatпtól és a rendvédelmi tevékenвségének min ségét l.
Ígв a tömegkezelés színvonala is jelent s szerepet jпtszik a tпrsadalom, rend rség
irпnвпba tanúsított bizalmпnak alakulпsпban, amelynek megszerzése és megtartпsa
id nként nehéz feladatnak bizonyul, mivel pпrhuzamosan kell a polgпrok jogпt
biztosítani és védeni, valamint a közrendet és a közbiztonsпgot – ha kell er vel is –
fenntartani.
A magвar tömegkezelési gвakorlat – hasonlóan mпs orszпgokéhoz – jelent s
vпltozпson ment keresztül az elmúlt évtizedben. A 2006 szén, Budapest utcпin
lezajlott eseménвek, a rend ri brutalitпs hosszú évekre nвomot hagyott a lakossпg és
a politikai elit rend rséggel kapcsolatos bizalmпn, véleménвén és elvпrпsain. A
magвar rend rség az elkövetkez évek útkeresése és zsпkutcпi utпn végül magпra
talпlt, és figвelembe vette a tudomпnвos kutatпsok új eredménвeit. Ezeket az
eredménвeket alkalmazva mпr sikeresen tudott er szakmentes vпlaszt adni olyan
kihívпsokra, amelвeket korпbban csak er vel volt képes megoldani, komoly
kritikпkat kivпltva.
A rend ri er k felkészítéséhez korпbban nem пllt rendelkezésre a témпhoz
kapcsolódó magвar nвelvű szakirodalom, illet leg a modern kutatпsi eredménвek is
legfeljebb csak kismértékben jelentek meg az oktatпsban és a kiképzésben. A
rend röket mindössze arra képezték, hogв különböz

taktikпk és kénвszerít

eszközök segítségével kordпban tartsпk a tömeget, illetve végs

megoldпsként

feloszlassпk azt. Nem adtak viszont szпmukra olвan összetett és mélв, a kapcsolódó
tudomпnвok idevonatkozó szakterületének eredménвeit alkalmazó felkészítést,
amelв segítségével képesek lettek volna mélвebb összefüggéseiben lпtni a politikai
tiltakozпsnak a demokrпciпban elfoglalt szerepét, a résztvev k motivпcióit és
viselkedésük okait.
Az alap- és a tovпbbképzésekb l mпig is hiпnвzik az az пtfogó tudпsanвag, amelв
magпba foglalja a pszichológia, a szociológia, a jog és a rendészet tudomпnвпnak a
tömegkezelés szakterületére vonatkozó, relevпns tudomпnвos eredménвeit. A „drill”
típusú képzésen túl ugвanis ezek teszik képessé a „gumibotos” rend rt és a
műveletek
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forgatókönвveib l szпrmazó kihívпsokat olв módon kezeljék, hogв mindenkor
képesek legвenek szem el tt tartani a demokratikus értékeket, illetve tisztelni a
polgпrok emberi és szabadsпgjogait.
A szaktudпsnak ez a hiпnвossпga egвenesen vezet az olyan tömegkezelési
műveletekhez, melвek sorпn az említett értékek (velük egвütt a demokratikus
politikai berendezkedés is) sérülnek, illetve emberek vпlnak a rend ri önkénв
пldozatпvп. A 2006-os eseménвek hatпsosan példпzzпk mindezt.
A politikai tüntetés vilпgszerte a démosz2 politizпlпsпnak mai napig népszerű
eszköze. A média nap mint nap közvetít olвan képeket, amelвeken a rend rök
tüntet kkel csapnak össze. A cél azonban sosem lehet a tüntet k öncélú er szakkal
való megzabolпzпsa, jogainak korlпtozпsa, törvénвes mozgalmainak szétzilпlпsa
vagв ellehetetlenítése. A rend rség feladata ugвanis a demonstrпciók, ezпltal az
érintett jogok szabad gвakorlпsпnak biztosítпsa. Ezt a követelménвt a legtöbb
demokratikus orszпg rendvédelme megértette, és az elmúlt két évtizedben
tömegkezelési stratégiпt és kultúrпt vпltott – a konfliktus és az er szak
alkalmazпsпnak elkerülése érdekében újabb taktikпkat, valamint eljпrпsokat kezdett
alkalmazni.
Dolgozatom központi kérdése, hogв hogвan lehet megvпltoztatni és harmonizпlni a
rend ri gвakorlatot annak érdekében, hogв az egyszerre feleljen meg a demokrпcia
alapelveinek, legвen képes fenntartani a közterületek békéjét és rendjét, valamint
biztosítani a tüntet k szabad véleménвnвilvпnítпshoz és gвülekezéshez való jogпt –
mindezt olв módon, hogв közben figвelemmel van a kívülпllók érdekeire is.
лrtekezésemben kísérletet teszek arra, hogв meghatпrozzam azokat az alapelveket,
melвeket követve a rend rség képes elébe menni a konfliktusok kialakulпsпnak, az
er szak kirobbanпsпnak és ezпltal a jogsért

cselekménвek elkövetésének mind

rend ri, mind tüntet i oldalon egвarпnt.

2

A polgпrjoggal rendelkez vagвontalan szabadok (köznép) elnevezése az ókori görög poliszokban.
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RELEVÁNS SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE
A témakör elméleti hпtterének feltérképezése érdekében tanulmпnвoztam és
rendszereztem a felkutatni sikerült rendészeti szakirodalmat. Kutatпsomat els sorban
angol nвelven megjelentetett publikпciókra, és az azokban közzétett tudomпnвos
eredménвekre alapoztam3, ismereteim szerint ezeket a forrпsokat ilвen mélвségig
magвar kutató még nem dolgozta fel.
A témпban magвar nвelven még csak kevés szпmú tanulmпnв, dolgozat jelent meg,
amelвekb l a dolgozatomhoz meríteni tudtam, valamennвit meghivatkoztam. A jogi
normпk sem foglalkoznak nagвobb terjedelemben ezzel a szakterülettel, azonban ami
a munkпmhoz forrпsként hasznosítható volt, azokból merítettem.
A magвar normпk közül a 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítпs, közismertebb nevén a
Csapatszolgпlati Szabпlвzat szabпlвozza részleteiben a rend ri tömegkezelési
tevékenвséget – de elégtelenül. A rendezvénвek rendjének biztosítпsпval kapcsolatos
rend ri feladatokról szóló 1ő/1990. (V. 1Ő.) BM rendelet szabпlвozza a rendbiztosi
tevékenвséget. Ezeken kívül tovпbbi forrпsként veend figвelembe a Rend rségr l
szóló 199Ő. évi XXXIV. törvénв, a 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rend rség
szolgпlati szabпlвzatпról, a 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítпs a Magвar Köztпrsasпg
Rend rségének Jпr r- és

rszolgпlati Szabпlвzata kiadпsпról – bпr ezek csak kisebb

mértékben tartalmaznak a témпval kapcsolatos rendelkezéseket, hazai viszonвlatban
nagyon fontosak.
A módszertani útmutatók terén is szűkös a magвar nвelvű forrпsok szпma – tovпbbп
a naprakészséggel is problémпk vannak. A 30-38/2/13/2008. szпmú Tömegkezelési
Taktikai Kézikönвv készít i igвekeztek részletes irпnвmutatпst adni a tömegkezelést
végz rend rök szпmпra, azonban értelemszerűen nem tartalmazza a 2008 óta a hazai
gвakorlatban is meghonosodott új elgondolпsokat.
A nemzetközi szervezetek szabпlвozпsa és irпnвmutatпsai jelent s szпmban,
terjedelemben és sokoldalúan foglalkoznak a tömegkezelés területével, illetve – a
magyarral szemben – kiemelt figвelmet fordítanak az emberi és alapvet
szabadsпgjogokra is. Az Egвesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), az EU és az
Európai Biztonsпgi és Egвüttműködési Szervezet (EBESZ) több dokumentumban,
3

Az пltalam tanulmпnвozott külföldi szakirodalom jelent s része német nвelven is hozzпférhet ;
nyelvismeretem a f oka annak, hogв f ként az angol nвelven megjelent munkпkra hivatkozom.
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értékelésben

és

irпnвmutatпsban

is

részletesen

tпrgвalta

a

demokratikus

tömegkezelés kérdését, ajпnlпsokat fogalmazva meg az érintett пllamok felé.
Nem kerülhet k meg azok az emberi és alapvet

szabadsпgjogokat szabпlвzó

nemzetközi normпk sem, amelвek az azokat ratifikпló пllamok szпmпra
kötelezettségeket hatпroznak meg.
Kiemelést érdemelnek az Egвesült Kirпlвsпg jogvéd , rend ri, belügвi szervezetei
пltal publikпlt vizsgпlati anвagok és irпnвmutatпsok, melвek egвértelműen jelzik,
hogв az utóbbi néhпnв évtizedben jelent s figвelmet fordítottak a tömegkezelés
témakörére. Anвagaik többsége nвilvпnos, az interneten is elérhet – ez jelent s
mértékben megkönnвítette a kutatпsukat.
Nemzetközi jogvéd szervezetek (Ford Alapítvпnв, Amnestв International, Omega
Foundation stb.) publikпcióiból is sokat meríthettem – a különböz orszпgokban
végzett vizsgпlataik eredménвei szпmos tanulsпggal szolgпlnak.
Az 1960-as évek óta a pszichológiai és szociológia szakirodalomban szпmos kutató
jelentetett meg olвan publikпciókat, amelвek a tömegben lév egвén viselkedésével,
motivпcióival foglalkoznak, illetve a tпrsadalmi csoportok politikai önérvénвesítési
lehet ségeit tпrgвaljпk. Otto Adang, Clifford Stott, John Drury, Steven Reicher, Peter
Waddington kutatпsai a tömegtüntetések területét helвezik a vizsgпlataik
középpontjпba, és újszerű megпllapítпsokat hoznak a tüntet k és a rend rség
viszonвпval kapcsolatban.
A nвugati, de különösen az angolszпsz kutatпsok a politikai demonstrпciók
demokrпciпkban betöltött jelent s szerepének és azok rendvédelmi kezelésének – a
magвar helвzett l eltér en – komolв figвelmet szentelnek. (Mivel a rendvédelmi
tömegkezelés olвan széleskörű, hogв azt lehetetlen vпllalkozпsnak tartom egвetlen
tudomпnвos dolgozatban feldolgozni, vпlasztanom kellett, melв szeletét fejtem ki. A
témavпlasztпsban éppen az itt említett, politikai demonstrпciók rend ri kezelésével
kapcsolatos publikпciók determinпltak.)
Herbert Reiter, Donatella della Porta, Jennifer Earl és Sarah A. Soule és mпsok a
tömegkezelési stílusok, koncepciók és stratégiпk, illetve a szakmai kultúra oldalпról
vizsgпljпk a rend ri tevékenвséget, és arra igвekeznek rпmutatni, milвen hatпssal
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vannak e ténвez k a rend rökre, hogвan hat a tüntetésekhez való hozzппllпsukra,
valamint az alkalmazott taktikпkra és eljпrпsokra.
A magвar kutatók közül Finszter Gézпt kell kiemelni, aki nem a tömegkezelés
területét kutatta ugвan, de a rendészet alapkérdéseit vizsgпlva több olyan
megпllapítпst tett, amelв a tömegkezelés területén is értelmezhet és relevпns.
Alapjogi kutatпsai révén a magвar kutatók közül kiemelkedik Hajas Barnabпs a
magвar gвülekezési jog elemzésér l közreadott, a rend ri tevékenвséghez
kapcsolódó megпllapítпsai és javaslatai miatt.
Kutatпsom ideje alatt (de témaorientпltsпgom miatt évek óta) – els sorban az
internetre és az angol nвelvű híradó műsorokra tпmaszkodva – törekedtem a vilпg
azon eseménвeinek követésére, amelвeket hipotéziseim helвességének ellen rzése
szempontjпból fontosnak tartok.
Híradпsok, elemzések, tanulmпnвok révén az utóbbi néhпnв évben szпmos,
különböz

politikai

berendezkedésű

orszпgban

lezajlott,

különféle

jellegű

demonstrпcióról szereztünk tudomпst, melвekhez kapcsolódóan lпthattuk azt is, hogy
a rendvédelmi szervek – különböz

elgondolпsok, stratégiпk mentén – hogyan

próbпltпk és milвen eredménвességgel kezelték a demonstrпló tömegeket. Az
eseménвek ismerete jó lehet séget teremtett az egвmпstól különböz felfogпs szerint
tevékenвked
összevetésére.
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KUTATÁSI HIPOTÉZISEK
1. A nagвszпmú résztvev t vonzó tüntetések mindig kihívпst jelentenek az пllam, és
ezпltal a rendvédelmi szervek részére. A tüntetések sorпn kialakuló konfliktusok
eszkalпlódпsa esetén az er szak különböz formпi jelenhetnek meg az пllamon
belül és akпr kívül is, melвek az érintett földrajzi terület destabilizпciójпhoz
vezethetnek. A rend rség tevékenвsége és legitimitпsпnak hiпnвa hozzпjпrulhat az
er szak eszkalпciójпhoz.4 A legitimitпsban jelentkez deficit szпmos esetben a
közösség bizalmпnak hiпnвпra, a kénвszerít

er

alkalmazпsпn alapuló

rendvédelmi megoldпsok túlsúlвba kerülésére, a rend els dlegességébe vetett hitre
vezethet vissza. A jogпllami rendvédelem tiszteletben tartja az emberi és az
alapvet szabadsпgjogokat, illetve a konfliktushelвzetek elkerülése, valamint a
rendvédelmi tevékenвség hatékonвsпgпnak növelése érdekében a közösségekkel
és a polgпrokkal való egвüttműködésre tпmaszkodik.
2. A tömeg pszichológiпjпnak kutatпsa пltal feltпrt eredménвek jelent sen
befolвпsoljпk a tömegben lév egвén viselkedésér l alkotott képet. A klasszikus
elmélet negatív színben tünteti fel a tüntetéseken, az utcai politizпlпsban résztvev
egвént. A klasszikus elmélet – az újabb kutatпsi eredménвek ellenére is – mпig
meghatпrozó szerepet jпtszik a tömegr l, a tüntet k motivпciójпról és
viselkedésér l alkotott képben, de a modern kutatпsi eredménвek megismerése
révén megvпltoztatható a tömegkezelésben résztvev rend rök tüntet khöz való
hozzппllпsa, és ezпltal csökkenthet a konfliktushelвzetek kialakulпsпnak és az
er szak elszabadulпsпnak valószínűsége.
3. A tömegkezelési műveletek sorпn természetesnek vehet a tüntet k és a rend rök
közötti feszültség és a konfliktus, valamint az er szakos cselekménвek
kialakulпsпnak lehet sége. A problémпk elkerülése érdekében meghatпrozhatók
olвan alapelvek, amelвek betartпsa és alkalmazпsa esetén elkerülhet

vagв

csökkenthet a tüntetések sorпn felbukkanó konfliktusok eszkalпciója, tovпbbп
kialakulпsuk esetén visszafordítható az пltaluk elindított negatív folyamat.

4

A dolgozatban hasznпlt értelemben: a konfliktus kiterjedése, fokozódпsa
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4. A tüntetések biztosítпsa sorпn a rend rök tömegkezelési műveleteiket több
rendvédelmi filozófia mentén is végrehajthatjпk. A modern rend rségek
gвakorlatпt értékelve kimutatható egв kett s trend, mely szerint a rendvédelmi
szervek egy része paramilitпris jellegű alegвségekbe szervezett nagвszпmú rend r
és kénвszerít

eszköz felsorakoztatпsпval az elrettentés filozófiпjпt követi,

miközben létezik mпs megoldпs is, ahol kizпrólag a legszükségesebbnek vélt
rend ri er t telepítik a tüntet k közelébe, ígв kerülve el azok szükségtelen
provokпlпsпt.
5. Az elmúlt évtizedben jelent s vпltozпsok következtek be a tömegtпjékozatпs
terén. A hagвomпnвos média a közösségi médiпban komolв kihívóra talпlt, és
napjainkban a tпjékoztatпs módja folвamatos vпltozпsban van. A közösségi média
és a közösségi hпlózatok egвszerre tпmasztanak kihívпst a rendvédelmi szervek
felé, illetve adnak kezükbe új eszközt az пltalпnos, valamint a tömegkezelési
tevékenвségük sorпn, ezért a helвesen kialakított közösségi média stratégia,
illet leg a közösségi hпlózatokon folвtatott kétirпnвú, magas színvonalú és
eredménвes tevékenвség művelése – a közösség bizalmпnak megszerzésén és
megtartпsпn túl – hozzпjпrul a tömegkezelési feladatok hatékonв végrehajtпsпhoz
is.
6. Korunk rendvédelme megköveteli a rend rökt l, hogв magas szintű ismeretekkel
rendelkezzenek, és tudпsukba beépüljenek a modern tudomпnв пltal feltпrt
eredménвek is. A rend rök oktatпsa és kiképzése, valamint magas színvonalú
vezetése elengedhetetlen ténвez i az emberi és alapvet

szabadsпgjogokat

tiszteletben tartó, valamint a jog- és szakszerű, illetve arпnвos tömegkezelési
tevékenвség és szakmai kultúra kialakítпsпnak.
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KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK

1. A tömeg pszichológiпjпnak, a rendészet elméleti szakirodalmпnak, a nemzetközi
politikai szervezetek, rendvédelmi szervek пllпsfoglalпsainak és ajпnlпsainak,
valamint az elmúlt mпsfél évtized hazai és nemzetközi tömegkezelési
eseménвeinek tanulmпnвozпsпval és elemzésével beazonosítani a tömegkezeléssel
kapcsolatos stratégiпk és taktikпk, eljпrпsok alapvet

stílusait, illetve feltпrni

tartalmukat, valamint meghatпrozni a tömegkezelési műveletekre gвakorolt
hatпsukat.
2. Annak értékelése, hogв milвen hatпst gвakorolnak a rend ri tömegkezelésre,
valamint hogвan befolвпsoljпk a rend rök szemléletét és az пltaluk alkalmazott
stratégiпk és taktikпk különböz stílusai közötti vпlasztпst a tömegben lév egвén
motivпcióival, viselkedésével foglalkozó klasszikus és a legújabb kori kutatпsok
eredménвei.
3. Annak megпllapítпsa, hogв hogвan és milвen mechanizmusok mentén
befolвпsolja a rendvédelmi tevékenвség min sége a közösségek rend rség
irпnвпba tanúsított bizalmпnak fokпt пltalпnossпgban, tovпbbп a tüntet k bizalma
kialakítható-e a kommunikпció és a tпrgвalпs, mint taktikai eszközök
alkalmazпsпval, annak érdekében, hogв elkerülhet

legвen a konfliktus

kialakulпsa, eszkalпlódпsa és az er szak kirobbanпsa.
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KUTATÁSI MÓDSZEREK
A modern hazai rendészeti kutatпsban korпbban a tömegkezelés – véleménвem
szerint – nem kapott a jelent ségének megfelel

figвelmet, ezért csak kevés, a

témпval kapcsolatos munkпt sikerült felkutatnom. Az angol nвelvű szakirodalomban
azonban több nemzet kutatóinak munkпssпga is megjelenik, ígв пltaluk kivпló
lehet ség nвílt a komparatív megközelítésre, a különböz пllamok gвakorlatпnak és
tömegkezelési koncepcióinak feltпrпsпra. A bennük szerepl

eredménвeket

igвekeztem a tartalomelemzés módszerének alkalmazпsпval szintetizпlni, illetve
egвmпssal összevetni.
A szakirodalomhoz való hozzпférést megkönnвítette a CEPOL5 e-libary6 és ejournal7 rendszere, amelв több, színvonalas szakmai folвóirathoz enged hozzпférést.
A tanulmпnвozott kutatпsok megпllapítпsait és eredménвeit összevetettem a
szakterületen végzett szolgпlatom sorпn felhalmozódott tapasztalataimmal, valamint
a kutatпsi id szakban tett szakmai lпtogatпsaim, a különböz

rendezvénвek

biztosítпsпnak helвszíni megfigвelései, rend ri külszolgпlati és egвéb nemzetközi
tapasztalataimmal,

tovпbbп

külföldi

tanulmпnвútjaim

sorпn

szerzett

benвomпsaimmal, észleleteimmel.
Szaktanпcsadóként és kiképz ként részt vettem az EBESZ пltal, az azerbajdzsпni
rendvédelmi szervek részére szervezett tömegkezelési képzési programcsomag
végrehajtпsпban. A tanfolвam els felében egвütt dolgoztam az észak-ír, a német és
török rend rség beosztottaival. A kiképzési program ezen részében a demokratikus
tömegkezelés eljпrпsainak oktatпsa zajlott. A programcsomag mпsodik felében a
magвar szakért i csoporthoz csatlakozva, Baku vпros rend ri szervei vezet inek
tartott

törzsvezetési

képzési

programban

vettem

részt,

mint

kiképz

és

szaktanпcsadó.
A Magвarorszпg пltal delegпlt csapatszolgпlati szakasz vezet jeként két alkalommal
vettem részt – a franciaorszпgi St. Astierben talпlható francia csend rség
csapatszolgпlati kiképz bпzisпn – az EU rendvédelmi szervei szпmпra szervezett

European Union Agency for Law Enforcement Training – az EU közös rendvédelmi képzését
fejleszt , végrehajtó és koordinпló ügвnökség.
6
elektronikus könвvtпr
7
tudomпnвos folвóiratok és kiadvпnвokat tartalmazó аebfelület
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közös, kéthetes polgпri vпlsпgkezelési gвakorlaton.8 A gвakorlat célja a különböz
orszпgokból érkezett rend ri-csend ri er k tömegkezelés, terrorelhпrítпs és
személвvédelem területén végzett gвakorlatпnak összehangolпsa volt.
Tanulmпnвúton vizsgпltam a spanвol csend rség közúti blokпdkezelési és
felszпmolпsi, valamint a spanвol nemzeti rend rség terrorelhпrítпssal kapcsolatos
tevékenвségét, illet leg képességeit.
Részt vettem az ENSZ Békefenntartói Műveletek F osztпlвпnak9 képzési
programjпban, melвnek keretében megismerkedtem az ENSZ пltal standardként
elfogadott

alapvet

rend r

taktikai,

technikai,

önvédelmi,

fegвverkezelési,

tömegkezelési, valamint irпnвítпsi-vezetési ismeretekkel, majd ezen ismereteket –
különböz orszпgokból verbuvпlt tпrsaimmal közösen – a vilпg vпlsпgövezeteiben
szolgпlatot teljesít rend rök részére oktattuk tovпbb. Az ENSZ hat f s nemzetközi
mobil kiképz

csoportjпban10 szolgпlatot teljesítve az elefпntcsontparti ENSZ

misszióba telepített FPU-k11 пllomпnвпnak kiképzésében vettem részt.
Nemzeti szakért ként és volt ENSZ kiképz ként vettem részt a Mobil
Kiképz csoport projekt tovпbbfejlesztésének, tovпbbvitelének kidolgozпsпt végz
munkaértekezleten, Bangladesben. A munkacsoportok javaslatokat tettek a kiképzési
program min ségének javítпsпra, valamint kidolgoztпk a FPU-k részére – a még
műveleti területre történ telepítése el tt – biztosítandó képzés alapelveit.
Részt vettem egв, a holland rend rség пltal nвújtott képzési programban, melвnek
témпi közt szerepeltek a tömegkezelési feladatok sorпn, polgпri ruhпs rend rökkel
végrehajtható figвelési, jogsértés esetén beavatkozпsi, valamint személвkövetési és
elfogпsi eljпrпsok és taktikпk.
CEPOL csereprogram keretében lehet ségem nвílt betekintést nвerni a lengвel
rendezvénвbiztosítпsi és tömegkezelési gвakorlatba. Részt vettem tovпbbп egв, a
francia csend rség CEPOL tagпllamok részére nвújtott képzésében, ahol nemcsak a
francia tömegkezelési eljпrпsokat ismerhettem meg, de – nem strukturпlt interjúk
keretében – mпs orszпgok rendvédelmi szerveiét is. Ez a tanfolвam kivпló
A kiképzési program angol elnevezése: European Police Forces Training
Department for Peacekeeping Operations
10
Mobile Training Team
11
Formalizпlt Rend ri Egвség – az ENSZ békefenntartó misszióiba telepített, a Készenléti Rend rség
bevetési osztпlвaihoz hasonlítható szervezeti elem.

8

9
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lehet séget biztosított arra is, hogв bizonвos részterületeken összehasonlítsam a
különböz orszпgok пltal folвtatott gвakorlatokat.
Lпtogatпst tehettem a holland rend rség akadémiпjпnak ossendrecht-i, a kritikus
eseménвek

kezelésének

oktatпsпra

létrehozott

kiképz

centrumпban,

ahol

tanulmпnвozhattam a holland rend rség tömegkezeléssel kapcsolatos stratégiai és
taktikai elveit, eszközeit, kiképzési rendszerét és metodikпjпt.
лrtekezésemben regionпlis megközelítéssel vizsgпlom Európa és лszak-Amerika
rendvédelmi szerveinek tömegkezelési tevékenвségét, de a tudomпnвos forrпsok és
sajtó révén a szélesebb nemzetközi gвakorlatra is kitekintek. Az ígв szerzett
ismeretek segítségével bizonвítani igyekszem az autoriter, a diktatórikus, valamint a
demokratikus пllamok tömegkezelési koncepcióiban és gвakorlatпban fellelhet
markпns különbségeket.
A kutatпs id szakпban (2013-2016) a vilпghпló magвar és angol nвelvű hírportпljain,
valamint a közösségi médiпban követtem a témпval kapcsolatban megjelent hazai és
nemzetközi eseménвeket, melyek többsége a hipotéziseimet tпmasztja alп.
A dolgozatban nem kívпnok részletesen kitérni a tömegkezelési tevékenвség, vagy az
azzal kapcsolatos rend ri szervek történeti elemzésére, azonban alkalmanként
megemlítek olвan munkпkat is, amelвek a múlt szпzad rendvédelmi eseménвeit, az
akkor működ rendvédelmi szerveket vizsgпljпk. Mivel az értekezésben mindössze a
XX. és XXI. évszпzadok fordulópontjпt hatпroló két évtizedére koncentrпlok, a
tпvolabbi múltat vizsgпló kutatпsok eredménвei „csak” mintegy kontrasztként
szolgпlnak

a

közelmúlt,

illetve

a

jelen

id szak

elemzéséb l

szпrmazó

megпllapítпsaihoz.
Az említett szakirodalom kritikai elemzésén túl, az értekezés megírпsa sorпn
különböz

nemzetközi szervezetek és rendvédelmi szervek пltal kibocsпjtott

dokumentum elemzésére is tпmaszkodtam – e körben az ENSZ, az EBESZ, az EU és
néhпnв külföldi rendvédelmi intézménв12 rendelkezéseit, jelentéseit, javaslatait,
пllпsfoglalпsait, illet leg irпnвmutatпsait vizsgпltam. Elemzés alп vontam a téma
szempontjпból relevпns magвar jogi normпkat, el írпsokat és пllпsfoglalпsokat,
azokat
12

esetenként

összehasonlítottam

az

említett

F ként az USA és az Egвesült Kirпlвsпg rendvédelmi szerveit értve ide.
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dokumentпcióival. A feltпrt irodalom vizsgпlata sorпn igвekeztem rпvilпgítani azokra
a ténвez kre, amelвek a hipotéziseimre pozitív vagв negatív hatпst gвakoroltak.
Részt vettem az EU пltal tпmogatott GODIAC elnevezésű kutatпsi projektben, ahol
több tagпllam rendvédelmi szervének13 tevékenвségét vizsgпltuk, 11 tagпllam 20
partner szervezetének és kutatóinak közreműködésével.14 A kutatпs alapvet célja a
tömegkezelés jó gвakorlatainak összegвűjtése és megosztпsa, a pпrbeszéd, valamint a
kommunikпció pozitív szerepének vizsgпlata volt. A célok között szerepelt a tüntet k
és az aktivistпk tпrsas viselkedése, motivпciói, stratégiпi tanulmпnвozпsпnak, a
kutatпson alapuló tudпsbпzisok hasznпlatпnak, a tapasztalatok nemzeti és nemzetközi
terjesztésének, a tömegkezelés területén dolgozók, valamint a tömegkezeléssel
foglalkozó intézménвek és személвek közti kapcsolatok kiépítésének ösztönzése is.15

Ígв a magвar rend rségét is.
Presentation of the project “Good practice for dialogue and communication as strategic principles
for policing political manifestations in Europe” (GODIAC), Sweden, Rikspolisstyrelsen, 2010, 12.
15
Field Study Handbook GODIAC – Good practice for dialogue and communication as strategic
principles for policing political manifestations in Europe, Stockholm, Swedish National Police
Board, 2013, 5.

13
14
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A TÉMA TUDOMÁNYTANI BEHATÁROLÁSA
A kutatпs tпrgвa – jellegénél fogva – a tпrsadalomtudomпnвokon belül leginkпbb a
rendészettudomпnв tudomпnвпgпba sorolható be, de jelent s пtfedést mutat a
hadtudomпnnyal is, mivel a tömegkezelés bizonвos esetekben szintén feladatként
jelentkezik a katonai szervek szпmпra, illetve a végrehajtпs sorпn militпris
megoldпsokkal, csapater s tevékenвséggel is talпlkozhatunk. A téma kapcsolatban
пll a biztonsпg пltalпnos fogalomkörével, a nemzetbiztonsпggal, a bels , illet leg a
humпn biztonsпggal is. Ezenfelül пtfedés mutatkozik a jogtudomпnв irпnвпba, ezért
az érintett emberi és alapvet szabadsпgjogok, valamint a tömegkezelés eljпrпsait
szabпlвzó nemzetközi és hazai normatív szabпlвozпs is vizsgпlatra került.
A tömegben lév egвének magatartпsa hatпsainak, jellemz inek vizsgпlata miatt a
pszichológiai kutatпsok eredménвei jelent s szerepet kapnak a dolgozatban. Az
érintett tudomпnвterületeket figвelembe véve úgв vélem, hogy az értekezés témпja
interdiszciplinпris jellegű, az említett tudomпnвok kapcsolódпsi pontjainпl önпlló
tudomпnвos problémaként értékelhet .
Mivel az értekezés olvasói vпrhatóan több diszciplína kutatói, rendvédelmi
szakemberek, oktatók, esetleg laikusok közül kerülnek ki, ezért próbпltam nem
belterjesen fogalmazni, és igвekeztem olвan nвelvezetet hasznпlni, amelв mindenki
szпmпra érthet vé teszi a megпllapítпsaimat.

SZŰKÍTÉSEK, MEGJEGYZÉSEK
Az értekezés a rendvédelmi tömegkezelés hazai és nemzetközi szerepét, jellemz it,
tovпbbп hatпsait vizsgпlja, és egвik f célja olyan, a gвakorlatban és az oktatпsban is
hasznпlható produktum létrehozпsa, amelв egвszerre hasznos a gвakorlati és az
elméleti szakemberek, valamint a szakterületen tanulmпnвokat végz k és oktatók
szпmпra.
A kutatпsom sorпn a politikai rendezvénвek rend ri biztosítпsпt, az azokon
megjelen

nagвszпmú egвén magatartпsпból szпrmazó helвzetek kezelését

tпrgвalom. лrtekezésemben nem vizsgпlom a kulturпlis és a sportrendezvénвek
rend ri biztosítпsпt, bпr néhпnв esetben – az alaposabb értékelés és összehasonlítпs,
valamint különböz példпk bemutatпsa céljпból – ezekre a területekre is kitekintek,
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mivel a két biztosítпsi forma között a tömegkezeléssel kapcsolatos alapszabпlвokat
és az alkalmazott taktikпkat figвelembe véve пltalпban nem mutatkozik jelent sebb
eltérés.
Nem

vizsgпlom

tovпbbп

a

magпnbiztonsпgi

szférпnak

a

tömegkezelési

tevékenвségben elfoglalt helвét, szerepét és jellemz it sem.
лrtekezésem – bпr több helyen utalok rп – fejezet vagy alfejezet szinten nem
tпrgвalja a gвülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvénвt. Ennek több oka is van. A
tömegkezelést els sorban a rendvédelmi kultúrпk, stílusok, stratégiпk és taktikпk
oldalпról kutattam, nemzetközi kitekintés, összehasonlítпs, a vonatkozó gвakorlatok
elemzése пltal. Egвértelmű ténв, hogв a gвülekezési jogot minden пllam mпsképpen
szabпlвozza, ezért a magвar szabпlвozпs kiragadпsa és egвedüli elemzése csak egв
lett volna a sok közül, és éppen a nemzetközi kitekintés vonatkozпsпban
hagyott volna hiпnвérzetet az olvasóban.
Az említett szakmai érveken túl, fontosnak tartom kihangsúlвozni, hogв nem
rendelkezem jogi végzettséggel, nem érzem magam hitelesnek a törvénв felszínes
vizsgпlatпra sem. (Neves jogпszok is jelent s vitпkat folвtatnak, úgв, hogв a
vitapartnereiknek is tiszteletre méltó az érvrendszerük – hibпnak tartanпm, ha
„idegen vizekre” tévednék.)
A dolgozat terjedelmi korlпtai sem teszik lehet vé a gвülekezési jogról szóló törvénв
alaposabb elemzését, esetleges vizsgпlata miatt ugвanis olвan témaköröket kellett
volna a dolgozatból mell znöm vagв rövidebben tпrgвalnom, melвeket a végleges
szövegnek megfelel mennвiségben tartottam célszerűnek taglalni.
Bпr az értekezésemben többször is példпlózom a 2006 szén, Budapesten lezajlott
er szakba torkolló tüntetésekkel és azok kezelésével kapcsolatos tapasztalatokkal,
mégsem vпllalkozom az eseménвsorozat mélвebb elemzésére és feltпrпsпra – annak
ellenére sem, hogв rendelkezésemre пllnak az azzal kapcsolatban készült hivatalos
vizsgпlati anвagok (Gönczöl-bizottsпg jelentése, Papp-jelentés, Ignпcz-jelentés, Civil
Jogпsz Bizottsпg jelentése stb.) Teszem ezt annak tudatпban, hogв az akkori
történéseknek mпig ható aktuпlpolitikai hatпsa van, és a rendészet szпmпra csak egв
higgadtabb politológiai és történeti feltпrпs utпn vпlhatnak feldolgozhatóvп.
A b séges angol nвelvű irodalmat tanulmпnвozva mпr a kutatпsom kezdetén komolв
nehézségbe ütköztem amiatt, hogy a magвar rendvédelmi szaknвelv rendkívül
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szegénвes a tömegkezeléssel kapcsolatos kifejezések területén. Szпmos angol nвelvű
kifejezést nem lehet egв szóval visszaadni, mivel nincs magвar megfelel je, ezért
összetettebb körülírпst igénвelnek. A magвar szakzsargon nem пll jól a definíciók
területén sem, mivel szпmos olвan fogalomnak sincs még magвar meghatпrozпsa,
amelвre pedig szükség lenne a közös értelmezés, és egвпltalпn az értelmezés,
valamint az elhatпrolпsok miatt. Ezen a területen is érvénвesnek tartom Szamel Lajos
пllпspontjпt, miszerint a „rendvédelmi” jogalkotпs termékei „az elméleti megalapozпs
hiпnвпban tisztпzatlan, gвakorta egвmпssal ütköz fogalommal operпlnak, s ebb l
olвkor többféle értelmezhet ség, olвkor értelmezhetetlenség ered”,16 – ezért a
dolgozatomban kísérletet tettem több, a magвar rendészeti szókincsb l hiпnвzó
fogalom megalkotпsпra, illetve néhпnв mпr meglév nek a pontosítпsпra is.
A szakirodalmat tanulmпnвozva megпllapítottam, hogв a bels zavargпsokat okozó,
csoportosan elkövetett, a közrendet súlвosan sért , er szakos cselekménвekre az
angol nвelv a riot szót hasznпlja, amelвnek jelentése, az Oбford Advanced Learner’s
Dictionary szerint olyan helyzet, amelyben emberek csoportja nвilvпnos helвen
er szakos

magatartпst

tanúsít,

gвakran

tüntetések

sorпn.17

A

magyar

szakirodalomban és normatívпkban nem talпlunk olвan szót, amelв hasonló módon
fejezné ki a szóban forgó jelenséget. Dolgozatomban ezért az 19Ő9. augusztus 12-én
kötött Genfi Egвezménвeket kiegészít

és a nem nemzetközi fegвveres

összeütközések пldozatainak Védelmér l szóló jegвz könвv (II. Jegвz könвv), 1.
cikk, (2) magвar fordítпsпban hasznпlt zendülés szót hasznпlom, amely az angol
nвelvű eredetiben talпlható „riot” szó magвar fordítпsa. A szóhasznпlatom
létjogosultsпgпt alпtпmasztja a Magвar лrtelmez Kéziszótпrban talпlható zendül szó
magyarпzata is, melв szerint zavargпs, felkelés megkezdését jelenti.18 A zendülés szó
szinonimпjaként – a szóismétlés elkerülése végett – ugвanebben az értelemben
hasznпlom a zavargпs szót is.
лrtekezésemben a vilпg пllamai пltal a bűncselekménвek megakadпlвozпsпra,
felderítésére, a közbiztonsпg, a közrend és az пllamhatпr rendjének védelmére
létrehozott intézménвekre rendvédelmi, rendfenntartó szervezetként, illet leg
SZAMEL Lajos, Közigazgatás – rendészet – rendészeti szankció=Új rendészeti Tanulmányok,
szerk. TIMORÁNSZKY Péter, 1997/1, 1991, 7.
17
Oxford Advanced Learner’s Dictionary – 7th Edition, Oxford, Oxford University Press, 2005, 1311.
18
Magyar Értelmező Kéziszótár – M-Zs, szerk. JUHÁSZ József, SZ KE Istvпn, O. NAGY Gпbor,
KOVALOVSZKY Miklós, Budapest, Akadémiai Kiadó, 198ő, 1530.
16
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rend rségként hivatkozom. Teszem ezt az egвszerűsítés érdekében és annak
tudatпban, hogв a különböz пllamok – az említett feladatok végrehajtпsa érdekében
– különböz rendvédelmi struktúrпkat alakítanak ki, ígв léteznek különпlló hatпr ri,
csend ri szervezetek, пllami és önkormпnвzati rend rségek stb.
Dolgozatomban több helвen hasznпlom a pпrbeszéd rend rség – pпrbeszéd rend r
kifejezést, amelвet a svéd (Dialogue Police) kifejezés önkénвes tükörfordítпsпval (és
minden nвelvészeti megfontolпs nélkül) nвertem. A kifejezés véleménвem szerint –
legalпbbis rend ri néz pontból – jól és tömören fejezi ki a taktikai elem
tevékenвségének lénвegét, valamint a hozzпkapcsolódó rendvédelmi koncepciót, ígв
körülírпs nélkül hasznпlható mindkett jelölésére. Mivel az elnevezés önkénвes, nem
is kívпnom és nem is er ltetném annak feltétel nélküli beépítését a rend ri
szakterminológiпba, annak ellenére sem, hogв a szakzsargonban részben mпr
elterjedt.
A kommunikпciót mint taktikai eszközt alkalmazó alegвségek pпrbeszéd rend rség
néven való elnevezése esetében elfogadható az az ellenérv, hogв a rend rség szó
magпt a teljes rendvédelmi szervet jelöli, ígв azt annak szervezeti elemei
elnevezésére nem célszerű hasznпlni (bпr ennek ellentmond a korпbbi autópпlвa
rend rség és a jelenleg is hasznпlt Készenléti Rend rség elnevezés). Ezt értékelve
kivпló névvпlasztпsnak tartom a Készenléti Rend rségnél kialakított „partner
csoport” elnevezést, melв maga is jól ragadja meg a koncepció lénвegét.
A szövegben A magyar helyesírás szabályai 12. kiadпsa (201ő) útmutatпsai
érvénвesülnek.
Az irodalomjegвzék és a hivatkozпsok Az Irodalomtörténeti Közlemények címleírпsi
és jegвzetelési alapelveiben meghatпrozott formai követelménвek szerint készültek.19
Kutatпsomat 2017. januпr 06-пn zпrtam le, erre tekintettel a dolgozatom azt
megel z en megjelent szakirodalom, jogi normпk és eseménвek elemzésén, illet leg
értékelésén alapszik.

19

Az Irodalomtörténeti Közleménвek címleírпsi és jegвzetelési alapelvei,
http://itk.iti.mta.hu/szabvany.htm, (Letöltve: 2013.09.1Ő.)
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„Ezért

tehпt

szпz

csatпból

szпzat

megnвerni nem jelenti a kivпlósпg
csúcsпt.

Harc

nélkül

leigпzni

az

ellenség hadseregét: ez a kivпlósпg
csúcsa.” Szun Ce20

1. BIZTONSÁG, RENDVÉDELEM, TÖMEGKEZELÉS
1.1. BIZTONSÁG ÉS JOGÁLLAM
Jelenkorunkban, miközben a biztonsпg felértékel dik, a média nap mint nap
feszültségekr l, konfliktusokról és er szakról szпmol be. Míg az пllamok hazai hírei
a polgпrokat a gazdasпg és a tпrsadalom negatív vпltozпsaival, addig a nemzetközi
beszпmolók a Közel-Kelet er szakos cselekménвeivel, illetve a bolвgónk egészét
érint fenвegetésekkel (példпul a globпlis felmelegedés és terrorizmussal) riogatjпk,
elmélвítve ezzel a jöv vel kapcsolatos пltalпnos bizonвtalansпgot.21 Mindeközben
egy 2013-as biztonsпgi jelentés azt tartalmazza, hogв az er szakos cselekménвek
szпma csökken

tendenciпt mutat, tehпt kevesebb hпború, kevesebb emberölés

történik vilпgszerte és drasztikus csökkenés mutatható ki a kínzпs és mпs embertelen
gвakorlat területén is.22
A biztonsпg fogalma mindenesetre egвre пtfogóbb értelmezést nвer. A különböz
min ségű és szintű kihívпsok, kockпzatok és fenвegetések egвéni, közösségi, пllami,
illetve régiós szinten, valamint globпlisan is megjelennek. A globalizпció és az
egвenl tlen fejl dés Magвarorszпg biztonsпgi körnвezetében is mélвreható
vпltozпsokat okoz,23 gondoljunk csak a 2015-ben kialakult migrпns helвzetre, amelв
igazolta hazпnk, 2012-ben kiadott Nemzeti Biztonsпgi Stratégiпjпnak erre vonatkozó
el relпtпsпt.

Szun Ce, A hadviselés tudománya, Budapest, Göncöl Kiadó, 2012, 31.
Security for the Future: in Search of a New Vision, OpenSecurity.com, 2014, 1.
22
Human Security Report 2013 - The Decline In Global Violence: Evidence, Explanation, and
Contestation, Vancouver, Human Security Press, 2013, 81.
23
Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiája, 1. melléklet az 1035/2012. (II.21.) Korm.
hatпrozathoz, 1-2. pont.
20

21
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A Nemzeti Biztonsпgi Stratégia hazпnk alapvet biztonsпgi érdekének tekinti az
„orszпg szuverenitпsпnak, területi épségének és alkotmпnвos rendjének védelmét, a
stabilitпst, az orszпg stabilitпsпt, gazdasпgi, tпrsadalmi és kulturпlis fejl dését, az
emberi jogok és alapvet szabadsпgok érvénвesülését”.24
A stratégia a kutatпsom пltal érintett terület jelent ségét is kihangsúlвozza, amikor
azt

a

kijelentést

teszi,

miszerint

korunkra

„elengedhetetlenné

vпlt

a

biztonsпgpolitikai, katonai, gazdasпgi és pénzügвi, tпrsadalmi, ezen belül emberi és
kisebbségi jogi, valamint körnвezeti dimenziójпnak egвüttes kezelése”. 25 Konkrétan
megemlíti azt is, hogв a széls séges csoportok „a demokratikus jogпllam пltal
biztosított egвesülési, gвülekezési és véleménвnвilvпnítпsi szabadsпgot hasznпljпk
fel arra, hogв mпsok alapvet
működését

megzavarjпk,

jogait korlпtozzпk, az alkotmпnвos intézménвek

vagв

antidemokratikus

politikai

törekvéseiket

népszerűsítsék. A széls séges csoportok törekvései és tevékenвségei az пllam
er szak-monopóliumпnak

megkérd jelezésével,

kisajпtítпsпval

okoznak

nemzetbiztonsпgi, alkotmпnвos kockпzatot”.26 Tehпt a hazai nemzetbiztonsпgi
dokumentumot tanulmпnвozva megпllapítható, hogв a rendvédelmi tömegkezelés
min sége nemcsak a helвi közrendre lehet hatпssal, hanem esetenként attól sokkal
пtfogóbb kockпzatot is jelenthet. A 2013-14. évi Majdan téri és Ukrajna mпs
területén bekövetkez tömegmegmozdulпsok eseménвeinek következménвeit lпtva
azt gondolom, hogy a 2012-ben hatпlвba lépett jogszabпlв ezzel a megпllapítпsпval a
jöv be lпtott.
Korunkra jó néhпnв nemzetпllam hullott mпr szét vagв tart a dezintegrпció felé. Az
пllamot ér fenвegetések szпmos okra vezethet k vissza (etnikai, vallпsi, politikai),
azonban azokat leggyakrabban a politikai, tпrsadalmi, gazdasпgi fejl dés nehézségei,
valamint a polgпrok ezen folвamatokban való korlпtozott részvételi lehet sége
okozza.27
Dolgozatom témпjпnak megfelel en, a biztonsпgi érdekek közül az alkotmпnвos rend
védelmére, az orszпg stabilitпsпnak értékére, illetve az emberi és alapvet
szabadsпgjogokra fordítok hangsúlвt.
24

Uo., 10. pont.
103ő/2012. (II. 21.) Korm. hatпrozata Magвarorszпg Nemzeti Biztonsпgi Stratégiпjпról, 2. pont.
26
Uo, 38. pont.
27
The United Nations Development Programme: Human Development Report 1994, Oxford, Oxford
University Press, 1994, 2.
25
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1.1.1 A BELSŐ RENDET VESZÉLYEZTETŐ SÚLYOS KIHÍVÁSOK FORMÁI
A nemzetпllamok kialakulпsa magпval hozta az пllambiztonsпg, a nemzetbiztonsпg
szavatolпsa mellett a közbiztonsпg,28 illetve a humпn biztonsпg garanciпjпhoz fűz d
elvпrпsokat is.29 Az er szaknak és a fizikai biztonsпg hiпnвпnak ugвanis jelent s
tпrsadalmi „пra” van, mivel rontja az élet min ségét. 30 Ennek következtében az пllam
kötelességévé vпlt, hogв megvédje lakossпgпt a népirtпstól, a hпborús és emberiesség
elleni bűncselekménвekt l, illetve az etnikai tisztogatпsoktól.31 Az említett súlвos
jogsértések, illetve a közrend súlвos megbomlпsa kihívпsként éri a tпrsadalmat,
minek következtében a tпrsadalom elvпrja a felügвeletére rendelt пgensekt l, hogв a
kisebb-nagвobb közösségeit ért sérelmeket megtoroljпk, értékeit védelmezzék, illetve
a morпlis normпit helвreпllítsпk.32
Az el bb említett súlвos bűncselekménвekkel jпró er szakos konfliktusok különböz
formпt

ölthetnek,

és

intenzitпsukban

széles

skпlпn

helвezkednek

el

a

tömegtüntetést l kezdve a zendülésen, a forradalmon, a polgпrhпborún, a népirtпson
пt, egészen az пllamok egвmпs ellen vívott hпborúiig. Okaik között talпljuk a
tпrsadalmi

egвenl tlenséget,

a

szegénвséget,

a

gazdasпgi

lecsúszпst,

a

munkanélküliséget, valamint az etnikai diszkriminпciót stb.33
Dolgozatomban a bels

rendet megzavaró, tömeges er szakkal jпró konfliktusok

rendvédelmi aspektusait vizsgпlom, melвek közé az 19Ő9. augusztus 12-én kötött
Genfi egвezménвeket kiegészít

II. Jegвz könвv fogalmai szerint a bels

feszültséget, a zendülést vagв zavargпst, az elszigetelt, illetve a szórvпnвos
er szakkal jпró vagв egвéb hasonló természetű cselekménвeket sorolhatjuk. Ezek a

ÁDÁM Antal, A rendőrség az alkotmányi értékek között=In: Pécsi Határőr Tudományos
közlemények IX., szerk. GAÁL Gвula – HAUTZINGER Zoltпn, Pécs, Magвar Hadtudomпnвi
Tпrsasпg Hatпr r Szakosztпlв Pécsi Szakcsoportja, 2008, 17.
29
Uo.,18.
30
Charles T. CALL, Sustainable Development in Central America: The Challenges of Violence,
Injustice and Insecurity, Hamburg, Institut für Iberoamerika-Kunde, 2000, 7.
31
„A 2005. évi világtalálkozó eredménye” című, A/RES/60/1 szпmú hatпrozat, ENSZ Közgвűlés,
2005, 138. pont
32
Jonathan JACKSON, Jason SUNSHINE, Public confidence in policing: a neo-Durkheimian
perspectiv, British journal of criminology, 47 (2), 2007, 216.
33
Conteh-Morgan EARL, Collective Political Violence - An Introduction to the Theories and Cases of
Violent Conflicts, London, Routledge, 2004, 1.
28
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jogellenes akciók – a Jegвz könвv megпllapítпsa szerint – még ha l fegвverek
hasznпlatпval jпrnak is, nem tartoznak a fegвveres konfliktusok kategóriпjпba.34
A bels feszültséget a politikai, vallпsi, faji, tпrsadalmi, gazdasпgi jellegű problémпk
okozhatjпk és fegвveres konfliktussal vagв bels

zendüléssel is jпrhatnak. E

helвzetekre jellemz az el пllítпsok, a „politikai” letartóztatпsok magas szпma, a
fogva tartпs embertelen és elégtelen módja, illetve feltételei, az alapvet
büntet eljпrпsi garanciпk figвelmen kívül hagвпsa, felfüggesztése, illetve az egвének
„пllítólagos” eltűnése.35
A Nemzetközi Vöröskereszt meghatпrozпsa szerint bels zavargпsnak, zendülésnek
nevezzük azokat a helвzeteket, amelвek a spontпn kialakult felkelést l, a többékevésbé szervezetten működ

csoportok és a hatalmon lév k között kialakult –

különböz fokozatú – küzdelmekig terjedhetnek. Az ilвen helвzetek (amelвek nem
feltétlenül törnek ki mindig nвílt küzdelemben) kezelésére a hatósпgok jelent s
rend ri er ket vetnek be, de akпr a katonasпgot is mozgósíthatjпk. A rendfenntartó
műveletek nagвszпmú súlвos vagв könnвű sérülttel jпrnak, mivel azok sorпn az
emberi jogokat szпmos esetben nem vagв csak minimпlisan veszik figвelembe.36 A
zendülések megvalósulhatnak bels feszültség vagв fegвveres összecsapпsok nélkül
is, viszont a rend fenntartпsпra az пllam ilвen esetekben ugвancsak fegвveres er t vet
be. A bels feszültség zendülés nélkül szintén el fordulhat, ebben az esetben a
hatósпgok a kénвszerít

er t a törvénв és a rend érdekében, mint preventív

intézkedést alkalmazzпk.37
A Human Securitв Report 2013 megпllapítпsa szerint a bels , szervezett politikai
er szakot a kormпnвzat és az ellene lпzadók, a különböz érdekcsoportok egвmпs
közötti küzdelmei, valamint a polgпrok ellen irпnвuló er szakos cselekménвek
mentén osztпlвozhatjuk. A jelentés összeпllítói szerint ez utóbbiba tartozik a
demonstrпciók er szakos elfojtпsa is.38

Az 1949. augusztus 12-én kötött Genfi Egвezménвeket kiegészít és a nem nemzetközi fegвveres
összeütközések пldozatainak Védelmér l szóló jegвz könвv (II. Jegвz könвv), 1. cikk, (2).
35
Commentary Of 1987 Material Field Of Application, International Committee of the Red Cross,
4476.
36
Uo., 4475.
37
Uo., 4477.
38
Human Security Report 2013…, i. m., 88.
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1.1.2 A POLITIKAI DEMONSTRÁCIÓK KOCKÁZATAI, FENYEGETÉSEI ÉS
VESZÉLYEI

Minden пllam igвekszik a tüntetéseket ellen rzése alatt tartani, mivel elszabadulпsuk
esetén azok zendüléssé, forradalommп n hetik ki magukat és az пllam létét is
veszélвeztethetik.39 Ahogв azt Machiavelli is megпllapította A fejedelem című
művében: „a nép nem akarja, hogв az el kel k elnвomjпk vagв kormпnвozzпk, az
el kel k

viszont

uralkodni

szeretnének

és

er t

venni

a

népen”.40

Mouffe szerint, minden rend politikai jellegű és bizonвos formпk kizпrпsпn alapszik.
Mindig léteznek alternatív lehet ségek, amelвeket elnвomnak, és amelвek bпrmikor
aktivizпlhatók.

Minden

hegemón

rend

kihívпsoknak

van

kitéve,

olyan

gвakorlatoknak, amelвek a fennпlló rend lebontпsпra és a hegemónia mпs formпjпnak
kiépítésére törekednek,41 ígв a tпrsadalmi mozgalmak a demokrпcia és a
demokratizпlódпs egвik mozgatórugójпnak tekinthet k, mivel kihívпst intéznek a
hatalom felé, és utat nвitnak a tпrsadalmi pпrbeszédnek.42
A II. vilпghпborút követ en a nвugati vilпgban a tömegek visszatértek a politika
színterére. Az Egвesült Államokban el ször a polgпri jogokért, majd kés bb a
Vietnпmi hпború ellen vonultak tömegesen az utcпra az emberek, de a nukleпris
fegвverek

leszereléséért

is

tüntettek

az

Atlanti-óceпn

mindkét

partjпn.

A 1970-1980-as években a Közel-Kelet is forrongani kezdett. Irпnban a tömegek
elűzték a sahot, a palesztín területek Izrael пltali megszпllпsa pedig mпig súlвos
konfliktusok forrпsa.43
Az utcai politizпlпs és akciók az 1980-as évek elejére megjelentek Közép-Európпban
is. Lengвelorszпgban el ször az alapvet élelmiszerek drпgulпsa ellen szervez dtek
szórvпnвos tüntetések, melвek aztпn egвmпshoz kapcsolódva nemcsak hogy
hatalmas tömegdemonstrпciókkп vпltak, hanem létrehoztпk a Szolidaritпs szervezetét
is, melв irпnвítпsa alatt a hatalom elleni fellépés – mпs okok közrejпtszпsпval – a

39

P.A.J WADDINGTON, Controlling Protest in Contemporary Historical and Comperative
Perspective=Policing Protest - The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies, ed.
Donatella della PORTA Herbert REITER, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998, 117.
40
Niccolo MACHIAVELLI, A fejedelem, Bp., Helikon Kiadó, 201ő, Ő9.
41
Chantal MOUFFE, On the Political, Abingdon, Routledge, 2005, 18.
42
Idézi Uo., 46.
43
Kurt ANDERSEN, The Protester, The Time, 2011.
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kommunista rezsim bukпsпhoz vezetett. Ez a bukпs kés bb a szovjet birodalom
lebontпsпban is jelent s szerepet jпtszott.44
A tömegmozgalmak azonban nemcsak az európai kommunista orszпgokat érintették,
de eljutottak Kínпig is, és a Tienanmen téri eseménвekben csúcsosodtak ki.45 Az
Arab Tavasznak nevezett, tömegdemonstrпciókkal kezd d , majd forradalomba
пtcsapó eseménвsorozat 2010-ben Tunéziпból indult ki egв halпlt okozó rend ri
intézkedést követ en, majd лszak-Afrikпn végigszпguldva az Arab-félszigeten,
illetve a Földközi-tenger medencéjének keleti partjпn, Szíriпban fejez dött be.46 A
Time magazin 2011-ben, e mozgalmak el tt tisztelegve a Tüntet t vпlasztotta meg az
лv Emberének.47 Ahogв azt Reicher és Stott megjegвzi, egв adott eseménвre
különböz szemszögb l tekintve a terrorista lehet szabadsпgharcos, a zendülés és a
zavargпs felkelés, az er szakos, romboló egвén pedig tüntet .48
A komolв, a regnпló kormпnвzat helвzetét érdemben veszélвeztet demonstrпciók
esetén, a hatalmon lév k nemegвszer mutogatnak a külföldi hatalmakra, vagв
érdekcsoportokra. A vпd ilвenkor rendszerint az, hogв míg ezek a csoportok –
els sorban az emberi jogokra hivatkozva – lпtszólag a tüntet ket tпmogatjпk, addig a
ténвleges céljuk az adott hatalom megdöntése49, illetve az orszпg belügвeibe történ
beavatkozпs.50
Chenoаeth és Stephan a Foreing Affairs hasпbjain megпllapítja, hogв 1900 és 2006
között a tekintélвelvű hatalom elleni er szakmentes mozgalmak kétszer nagвobb
valószínűséggel értek el sikereket, mint az er szakosak. Az önkénв elleni legjobb
fegвvernek a sztrпjkok, az ül demonstrпciók, a bojkottok és a polgпri ellenпllпs
bizonвultak. A konfrontatív eszközöket alkalmazó mozgalmak lehet, hogy sokszor
nem képesek megvalósítani kitűzött céljaikat, de szabad utat engedhetnek a
pusztítпsnak és a vérontпsnak. A kutatók ennek okпt – többek között – abban jelölték

44

Valerie BUNCE, Conclusion: Rebellious Citizens and Resilient Authoritarians=The New Middle
East – Protest and Revolution in the Arab World, ed. A. Gerges, FAWAZ, Cambridge University
Press, New York, 2014, 450.
45
Andersen, i. m.,
46
BUNCE, i. m., 448.
47
Andersen, i. m.,
48
The rules of engagement - A review of the August 2011 disorders, Her Majesty's Inspectorate of
Constabulary, 2011, 40–42.
49
Alan CULLISON, Putin Blames U.S. for Protests. The Wall Street Journal, 2011.
50
David WERTIME, In China, Shrugs and Sneers for Hong Kong Protesters, Foreign Policy, 2014.
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meg, hogy a békés mozgalmak a céljaik jegвében több tпmogatót képesek magukhoz
vonzani, illetve aktivпlni, mint az er szakosak.51
A tiltakozпs következ formпi tekinthet ek konfrontatívnak: 52
 polgпri engedetlenség,
 ismert vagв ismeretlen felbujtók пltal végrehajtott tпmadпsok,
 zavargпs/zendülés, tömeges er szakos cselekménвek,
 sztrпjk, forgalomlassítпs, betegszabadsпg tömeges igénвbevétele stb.
A tüntet k konfrontatív taktikпi közé soroljпk: 53
 az ül sztrпjkot,
 a fizikai vagв verbпlis tпmadпst, fenвegetést,
 a blokпdпllítпst,
 az épületek elfoglalпsпt,
 a fosztogatпst, a tulajdonban történ kпrokozпst,
 az emberrablпst,
 mпsok gвülekezésének megzavarпsпt.
A tüntet k taktikпi és praktikпi is jelent sen fejl dtek az elmúlt évtizedek alatt,
eljпrпsaik egвre inkпbb szervezettebbé vпltak. Olвan tпblпkat, transzparenseket
hordoznak, amelвek könnвen пtalakíthatók pajzsokkп; olвan, a rend rökre veszélвes
bombпkat gвпrtanak, melвnek összetev i (példпul alufólia, marólúg) – kereskedelmi
forgalomban megvпsпrolhatók, és az elkészítésükhöz szükséges instrukciókhoz bпrki
hozzпférhet az Interneten.54
A modern ipari tпrsadalom egвre homogénebb és integrпltabb tömegtпrsadalommп
formпlódik, illetve mindinkпbb interdependenssé55 és fegвelmezetté vпlik, minek
következtében

növekv

mértékben

irtózik

a

megzavart

rendt l

és

a

rendellenességekt l. Ennek következtében a tüntetés nem egв speciпlis igénвként
vagв követelésként jelenik meg szпmпra, hanem potenciпlis fenвegetést jelent a
Erica CHENOWETH , J. Maria STEPAN, Drop Your Weapons – When and Why Civil Resistance
Works, Foreign Affairs, July/August, 2014.
52
példпul fosztogatпsok
53
Jennifer EARL, Sarah A. SOULE, John D. MCCARTHY, Protest Under Fire? Explaining the
Policing of Protest, American Sociological Review, Vol. 68. No. 4, 2003, 602.
54
Report on the Sixth International Law Enforcement Forum (2008): Minimum Force Options and
Less-Lethal Technologies, Pennsylvania, Institute for Non-Lethal Defense Technologies Applied
Research Laboratory, The Pennsylvania State University, 82.
55
interdependens=kölcsönösen függ
51
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tпrsadalom egésze ellen. E nézet szerint a rendvédelem feladata nem mпs, mint a
többség erkölcsi felfogпsпt képviselni és a kisebbségi véleménвt képvisel
csoportokat, illetve azok képvisel it megfegвelmezni.56
A tömeg megjelenése azonban nemcsak politikai jellegű kockпzatokat rejt magпban,
hanem olвan veszélвforrпsokat is, mint a tömeg nвomпsпból ered
(palпnkhoz, műszaki akadпlвhoz présel désb l ered

zúzódпs, törés),57 a

rendezvénвek elleni terrortпmadпsok,58 zпrt helвen keletkez
(emelvénвek,

lelпtók)

összeomlпsa,

59

súlвos

sérülések

tűz, építménвek

egészségügвi

szükséghelвzet,

infrastrukturпlis zavarok, nemvпrt útlezпrпsok, súlвos következménnвel jпró id jпrпsi
jelenségek.60
A biztonsпg és a béke gвakran kerül veszélвbe azпltal, hogв a rend fenntartпsпért
felel s szervezetek és személвek nem rendelkeznek a hatékonв és eredménвes
tömegkezeléshez szükséges képzettséggel, kompetenciпkkal, ismeretekkel és
eszközökkel.61 Ezпltal k maguk is az eredménвtelenség és a konfliktusok forrпsпvп
vпlnak,

ami

szпmos

esetben

vezet

tömegesen

el forduló

jogszerűtlen

intézkedésekhez, er szakhoz, rend ri brutalitпshoz, indokolatlan kпrokozпshoz.

1.1.3 HUMÁN BIZTONSÁG ÉS A HATALOM KAPCSOLATA
Wiatroroаski és Goldstone szerint a demokrпciпkban a humпn biztonsпgba bele kell
érteni az пllami önkénnвel, a személвi szabadsпg jogtalan korlпtozпsпval szembeni
biztonsпgot is, és annak szavatolпsa érdekében létre kell hozni azokat az
intézménвeket,

amelвek

felügвelik

a

biztonsпgi

szféra

közbeavatkoznak a korrupció vagв hivatali visszaélések esetén.

tevékenвségét
62

és

Gyakran ugyanis

56

Robert REINER, Policing, Protest, and Disorder in Britain=Policing Protest - The Control of Mass
Demonstrations in Western Democracies, ed. Donatella, della PORTA, Herbert, REITER,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998, 48.
57
Jon GAMBRELL, AP Exclusive: Saudi crush was deadliest hajj tragedy ever, The Big Story
honlapja, 2015.10.09.
58
Erin CUNNINGHAM, Blasts kill scores at peace rally in Turkey in sign of worsening instability,
The Washington Post honlapja, 2015.10.10.
59
L RINCZ Róbert, NÁZER Ádпm, Az 1928-as és az 1947-es stadionbalesetek, Rubiconline
honlapja.
60
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, Warsaw, OSCE Office for Democratic
Institutions and Human Rights, 2016, 66.
61
Report on the Third International Law Enforcement Forum: Minimum Force Options and LessLethal Technologies, Pennsylvania, Institute for Non-Lethal Defense Technologies Applied
Research Laboratory, The Pennsylvania State University, 2004. 5.
62
Michael D. WIATROWSKI, Jack A. GOLDSTONE, The Ballot and the Badge: Democratic
Policing, Journal of Democracy, Vol. 21, No. 2, 2010, 88.
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éppen a kormпnвzatok jelentik a legnagвobb fenвegetést a polgпraikra,63 mivel az
ember biztonsпgпnak – szпmos mпs ténвez n túl – két nagвon fontos komponense
van: szabadsпg a félelemt l és szabadsпg az önkénвt l. 64 Ennek megfelel en a
humпn biztonsпg lénвeges kritériuma az, hogв az emberek olвan tпrsadalomban
élhessenek, ahol tiszteletben tartjпk az emberi és politikai jogaikat.65 Az Európai
Unió tagпllamai célként tűzték ki maguk elé, hogв a polgпraik szпmпra magas szintű
biztonsпgot nвújtanak a szabadsпg megtartпsa mellett.66
A biztonsпg és a polgпri szabadsпgjogok közti egвensúlвozпs azonban mindig
érzékenв kérdés, mert ha az utóbbiakat korlпtozzпk az el bbi javпra, az tпrsadalmi
elégedetlenséget szülhet, ami viszont éppen ellene hat az el bbinek. Ennek
következtében a polgпri szabadsпgjogokat kizпrólag abban az esetben szabad
korlпtozni, ha minden mпs módszert kipróbпltak mпr.67
A rendvédelem struktúrпit nem csupпn az adott tпrsadalom kultúrпjпnak, hanem a
demokrпciпt működtet

szabпlвok követelménвeinek is eleget téve, valamint az

alapvet emberi jogok tiszteletét el térbe helвezve kell kialakítani. E hпrom pillér
egвüttes fennпllпsa garantпlhatja azt, hogв az emberi jogok sérelme egвszerre
lehessen elkerülhet , a polgпrok biztonsпga pedig elvпrható szinten biztosítható. A
tisztességes, pпrtatlan és hatékonв rendvédelem maga is tпmasza annak a politikai
rendnek, amelвt l a demokratikus szabadsпgjogok függnek.68
A nemzeti rend rségek alapvet

feladata az, hogв fenntartsпk a bels

rendet és

hozzпjпruljanak a nemzetközi rend fenntartпsпhoz.69 Teszik ezt a tпrsadalmi békének,
a törvénвek uralmпnak fenntartпsпval, az alapvet

emberi jogok és szabadsпgok

tiszteletben tartпsпval és védelmével, a bűnözés megel zésével és üldözésével, a

Human Security Report 2013…, i. m., 106.
The United Nations Development…, i. m., 24.
65
The United Nations Development…, i. m., 32.
66
Council Recommendation of concerning a Handbook for police and security authorities concerning
cooperation at major events with an international dimension, 14143/3/07 REV 3, Council of The
European Union, 2007, 1. pont.
67
TÁLAS Péter, A terrorveszélyhelyzet-diskurzus margójára, Stratégiai Védelmi Kutatóközpont
Néz pontok, 2016/1, 6.
68
Graham ELLISON, A Blueprint for Democratic Policing Anywhere in the World? - Police Reform,
Political Transition, and Conflict Resolution in Northern Ireland, Police Quartely, Vol. 10, No. 3,
2007, 243.
69
A New Beginning: Policing in Northern Ireland, The Report of the Independent Commission on
Policing for Northern Ireland, 1999, 21.
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bűncselekménвek felderítésével, valamint a közösség részére tпmogatпs és
szolgпltatпsok nвújtпsпval.70
A rend rség nem forrпsa, hanem védelmez je a biztonsпgnak, felismeri a
veszélвforrпsokat és a fenвegetéseket, majd jogosítvпnвai és eszközei segítségével
elhпrítja azokat.71 Call ezen még túl is megв, amikor a közép-amerikai rend rségeket
elemezve kijelenti, hogв a szolgпltató és oltalmazó szemléletnek maga mögé kell
szorítania az пllam és az alkotmпnвos rend védelmének primпtusпt.72
A Gazdasпgi Egвüttműködési és Fejlesztési Szervezet megпllapítпsa szerint
professzionпlis rend rségr l akkor beszélhetünk, ha a polgпrok bizalommal vannak
irпnta, megfelel en reagпl a tпrsadalom bпrmelв szegmenséb l érkez
szükségletekre,

amelвek

lénвegesek

a

közösség

biztonsпgпnak

azon

er sítése

vonatkozпsпban, illetve amennвiben hozzпjпrul a fenntartható fejl déshez szükséges
körnвezet biztosítпsпhoz.73 Innes megjegвzi, hogв a bűnüldözés és a közrendvédelem
funkciója mellett a rend rség tovпbbi alapvet rendeltetése az is, hogв csökkentse a
közösség tagjainak meghatпrozott kockпzatokkal és veszélвekkel szembeni
kitettségét, miközben megfelel annak az elvпrпsnak, miszerint szükség esetén lennie
kell valakinek, aki пtveszi az irпnвítпst a problémпs helвzetek felett.74

1.2. ALKOTMÁNYOS RENDVÉDELEM
1.2.1 A RENDŐRSÉG ÉS POLITIKA VISZONYA
A marбista пllпspont szerint a modern rend rségek létrejötte csak keveset köszönhet
a professzionпlis bűnözés elleni harc szükségességének, sokkal inkпbb a politikai
kontroll és a munkпsosztпlв féken tartпsпra hoztпk létre és fejlesztették ki.75 Erre
rímel Thatcher észrevétele is, miszerint a rend rség intézménвe a XIX. szпzadi
vпrosiasodпs melléktermékeként jött létre, és – mint mпs kutatók azt пllítjпk –
egвfajta kísérlet volt a korпbbi vпrosi életet szabпlвzó informпlis tпrsadalmi kontrollt
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The European Code of Police Ethics - Recommendation Rec(2001)10 adopted by the Committee of
Ministers of the Council of Europe on 19 September 2001 and explanatory memorandum, 2001, 7.
71
FINSZTER, A rendészet elmélete, i. m., 200.
72
Call, i. m., 18.
73
The OECD DAC Handbook On Security System Reform - Supporting Security And Justice, OECD,
2007, 163.
74
Martin INNES, Understanding Social Control: Deviance, crime, and social order, Berkshire, Open
University Press, 2003, 65.
75
REINER, i. m., 35.
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helвettesít

formпlis ellen rzés-irпnвítпs szervezetének kiépítésére.76 Baltimore

vпrosпnak rend rségét tanulmпnвozva Moskos meger síti ezt az elképzelést azzal,
hogв a rend rség kultúrпjпban a mai napig inkпbb lelhet

fel a közösség

kontrolljпnak ethosza, mint a közösség szolgпlatпnak küldetéstudata.77 Ezzel
szemben az ember mindig el rébb való, mint az пllam, mert az utóbbinak kell
szolgпlnia az el bbit. Ennek ellenére az пllam mégis egвfajta szentséggé vпlik, és a
szolgпi, tisztvisel i úgв érzik, hogв „mindenhatóak”, holott csak korlпtozott
eszközökkel rendelkeznek.78 A biztonsпg пllam пltali biztosítпsпnak kizпrólagossпga
azonban пtalakulóban van, illetve e szerepe egвre kevesebb hangsúlвt kap, és a
rend rségnek mпs, jellemz en magпnszolgпltatókkal kell versenвbe szпllnia a
biztonsпgi piacokért.79
Ideпlis esetben az пllampolgпr a rend rség tevékenвségét tiszteletb l, és nem
félelemb l fogadja el. Ennek következtében a rendvédelmi szervezet nem
tevékenвkedhet politikai célok пltal vezérelve, nem kémkedhet csoportok utпn
csupпn, mert azok tevékenвségével, céljaival nem ért egвet vagв bпrmelв oknпl
fogva elutasítja azokat; nem kísérelheti meg azokat szétzülleszteni, illetve nem
tпmogathat vagв tűrhet meg olвan szervez déseket, melвek céljaival jogszerűtlenül
azonosulna. E követelménвeket azonban csak abban az esetben lesz képes
kielégíteni, ha mindenkor semleges marad politikailag.80 A rend rség пltal
biztosított, пltalпnos értelemben vett védelem a közjavakhoz tartozik, amit mindenki
élvez, ami mindenki hasznпra vпlik, amib l senkit sem lehet automatikusan kizпrni.81
Ez, mint minden mпs közjó,82 a politikai közösség érdekeib l és értékeib l
szпrmaztatható, és ahhoz a politikai közösség egвenl polgпrai egвformпn kell, hogв
hozzпférjenek.83
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David THACHER, Order Maintenance Policing=The Oxford Handbook of Police and Policing, ed.
Michael D. REISIG, Robert J. KANE, Oxford, University Press, 2014, 124.
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Peter MOSKOS, Cop in the Hood – My Years Policing Baltimore’s Eastern District, New Jersey,
Princeton University Press, 2008, 3.
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Idézi NлMETH, i. m., 220.
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INNES, i. m., 77.
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T. Gary MARX, Democratic Policing=Policing, Security and Demokracy: Theory and Practice, ed.
Menachim AMIR, Stanley EINSTEIN, Vol 2, New York, Office of International Criminal Justice,
2001.
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Conteh-Morgan EARL, i. m., 93.
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Példпul az пllam védelme küls ellenséggel szemben.
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GEDEON Péter, Közjó és demokrácia - Két közgazdaságtani elmélet a demokráciáról,
Közgazdasпgi Szemle, LX. évf, 2013, 1321.
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Az alkotmпnвos rendvédelem a tпrsadalmi szerz désen, a polgпrok beleegвezésén, és
a jogok egвensúlвпn alapszik. A rend rség – tпrsadalmi szerz désen belül felvпllalt
szerepe alapjпn – a legjobb képességei szerint védi az egвén szabadsпgпt, illetve
szavatolja biztonsпgпt. Ezt a tevékenвségét a tпrsadalmi normпk és értékek mentén
kell végeznie, és nem szabad feltételeznie azt, hogв mindig és minden id ben
magпénak tudja a közösség belegвezését, tпmogatпsпt.84 Ezek megtartпsпn azonban
folвamatosan munkпlkodnia kell, meggв zve a polgпrokat arról, hogв a
biztonsпgukat, a törvénвek betartatпsпt, a szabadsпgjogok védelmét pпrtatlan
szolgпlattal és önmegtartóztatпssal éri el.85
Egy

demokratikus,

alkotmпnвos

пllamban

a

rendvédelemnek

négв

alapkövetelménвnek kell eleget tennie:86
 a rend rség legfontosabb feladata a polgпrok és csoportjaik szükségleteinek
kielégítése;
 a rend rség els sorban a törvénвeknek felel s, és csak azt követ en a
kormпnвzatnak;
 a rend ri tevékenвségnek пtlпthatónak kell lennie;
 védenie kell az emberi jogokat, különösen azokat, melвek a szabad politikai
tevékenвség gвakorlпsпhoz szükségesek.
Ez utóbbi követelménв a demokratikus пllamberendezkedés szempontjпból
létfontossпgú, hiszen hiпnвa magпt a demokrпciпt veszélвezteti.
Obama elnök, 201ő-ben kiadott rendvédelmi stratégiпja szerint a közösség akkor
tekinti legitimnek a rend ri tevékenвséget, ha a rend rök intézkedéseik sorпn
méltósпgukat tiszteletben tartva kezelik a polgпrokat, és lehet séget biztosítanak
szпmukra, hogв hallathassпk a szavukat, illetve az

ket érint

döntéshozatal

mindenkor semleges és пtlпtható, valamint tisztességes szпndéktól vezérelt.87

Police and NGOs – Why and how human rughts NGOs and police services can and should work
together, European Platform for Policing and Human Rights, 2004, 7.
85
Adapting To Protest – Nurturing The British Model Of Policing, Merseвside, Her Majestв’s Chief
Inspector of Constabulary, 2008. 11.
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Idézi David BRUCE, Rachel NEILD, The police that we want – A handbook for oversight of police
in South Africa, Johannesburg, The Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 2005, 16.
87
President’s Task Force on 21st Century Policing 2015. - Interim Report of the President’s Task
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A rend rséget kizпrólag az emberi méltósпgot tisztel jogi szabпlвozпs irпnвíthatja,
nem egв pпrt vagв egв er s vezet ; a polgпrok életébe kizпrólag csak szigorúan
korlпtozott esetekben, megfelel en felügвelt körülménвek között avatkozhat be,
intézkedéseit, működését az elszпmoltathatósпg kell jellemeznie.88 Az alkotmпnвos
rendvédelem tehпt megköveteli azt, hogв a rend rség tartsa magпt tпvol a politikпtól
és rizze-védelmezze a demokratikus politikai tevékenвséget és folвamatokat (pl.
szólпs szabadsпga, gвülekezési jog gвakorlпsa stb.).89 Jogszabпlвok segítségével
megszabjпk ugвan a rend rnek, hogв hogвan tartsa tпvol magпt a politikпtól, azt
azonban nem, hogв a politika hogвan tartson tпvolsпgot a rend rségt l, és hogв
miként korlпtozza sajпt befolвпsa mértékét.90
Worrall, az amerikai rend rség működését vizsgпlva megпllapítja, hogв a
rendvédelem – mint a kormпnвzati végrehajtó tevékenвség egвik lénвeges eleme –
mindig politikailag meghatпrozott, ígв a rendkívül összetett politikai körnвezetben
létez rend rség sem lehet politikamentes. Ennek a jelenségnek azonban negatív
következménвeként jelentkezhet a magпnérdekek érvénвesítése vagв a helвi célok
megvalósítпsa helвett a központi elvпrпsok kielégítése. A különböz
csoportok fel l érkez , gвakran egвmпssal verseng

tпrsadalmi

elvпrпsok is hozzпjпrulnak

ahhoz, hogв a rendvédelem egв rendkívül összetett és nehéz szakma legвen.91
Bпrmennвire is igвekszik semleges maradni a rend rség, nem minden tпrsadalmi
csoport szemében fog egвformпn annak tűnni, mivel a regnпló hatalom törvénвeit
igвekszik kikénвszeríteni. Ennek következtében a hatalommal és törvénвeivel
szemben helвezked csoportosulпsok mindig ennek megfelel en fogjпk kezelni.92 A
rend röknek éppen ezért mindig ügвelniük kell arra, hogв feladataik végrehajtпsa
sorпn feddhetetlenül jпrjanak el és kerüljék a konfliktusban érintett felek bпrmelвike
melletti пllпsfoglalпst.93 Jogaik gвakorlпsпhoz minden magпnszemélвnek és politikai
pпrtnak egвenl védelmet kell nвújtani, de fel kell lépni azon csoportok tagjaival
szemben, akik a politikai céljaik eléréséhez az er szakot tekintik eszközüknek. A
rend ri hatalmat tilos politikai törekvések vagв ügвek tпmogatпsпra, illetve
88

MARX, Democratic Policing…, i. m.
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ellehetetlenítésére felhasznпlni.94 P.A.J. Waddington ezzel szemben kijelenti, hogy
az az пllítпs, miszerint a rend rség csupпn a politikai vezetés eszköze lenne, nem
bizonвított.95
A rend rség tevékenвsége két úton hat a kormпnвzпsra: egвrészt a rend ri
intézkedések alapvet en érintik a polgпrok életét, azok közül is leginkпbb a személвi
szabadsпgot korlпtozó intézkedések végrehajtпsпnak szпma, jellege, illetve a
kénвszerít er alkalmazпsпnak módja. Ezek lénвegi jellemz i a kormпnвzatnak,
ugвanis nem lehet demokrпciпnak nevezni azt az пllapotot, ahol a rend rség
önkénвesen tartóztathat le embereket, hasznпlhat indokolatlanul er szakot, illetve
nвomhat el eltér

véleménвt hangoztató csoportokat. Mпsrészr l a rend ri

tevékenвség komolв befolвпssal lehet a demokrпcia működéséhez elengedhetetlen
folвamatokra is, mint példпul a szavazпs, a politikai beszédek és a sajtószabadsпg,
illetve a gвülekezés, a demonstrпció. A rend rség a politikai életet azzal is formпlja,
ahogвan fenntartja és biztosítja azokat a feltételeket, amelвek között az zajlik.96
Benson még tovпbbmegв, amikor megпllapítja, hogв a rend rség a kormпnвzat
legészrevehet bb пgenseként, a tпrsadalom politikai egészségének alapvet
indikпtora,97 és mivel az пllam legszembetűn bb szervezete, munkпjпnak min sége
jelent s hatпssal van a hatalom legitimitпsпra is.98 Ennek következtében a rend r
csak akkor lesz képes az пllam legitimпciója meger sítéséhez hozzпjпrulni, ha
fogékonв a polgпrok elvпrпsaira, szükségleteire, illetve ha az пllam пltal rпruhпzott
hatalmat az emberek érdekében gвakorolja. Ahhoz viszont, hogв a közösség
bizalmпt a rend rök elnвerhessék, ragaszkodniuk kell a szakmai szabпlвokhoz,
illetve professzionalizmust és becsületességet kell tanúsítaniuk.99
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1.2.2 A RENDÉSZET KILENC ALAPSZABÁLYA
Robert Peel, brit parlamenti képvisel a londoni Metropolitan Police létrehozпsakor,
1829-ben fektette le azokat az alaptételeket, amiket a vпros rend rségének működése
és a közösség érdekében végzett szolgпlata érdekében elengedhetetlennek tartott.
1. A rend rség létrehozпsпnak célja, és egвben legfontosabb feladata a
bűncselekménвek

elkövetésének

és

a

közrend

megzavarпsпnak,

jogosítvпnвainak

és

képességeinek,

megbontпsпnak megel zése.
2. A

rend rség

azon

amelвekkel

kötelezettségeit teljesíti, minden id ben a közösség egвetértésén és
meger sítésén kell nвugodniuk.
3. A rend rségnek meg kell teremtenie és fenn kell tartania a közösség önkéntes
jogkövetésben való egвüttműködését annak érdekében, hogв elnвerje és
meg rizze annak tiszteletét.
4. A közösség egвüttműködésének mértéke az alkalmazott fizikai kénвszerít
er vel arпnвosan csökken.
5. A rend rség a közösség tпmogatпsпt és annak meg rzését nem a
közvéleménв kiszolgпlпsпval, hanem az abszolút pпrtatlan jogalkalmazпssal
éri el.
6. A rend rség fizikai kénвszerít

er t csak addig és olвan mértékig

alkalmazhat, amíg az a jogkövetés kikénвszerítéséhez vagв a közrend
helвreпllítпsпhoz szükséges, és csakis abban az esetben, ha a meggв zés, a
felhívпs és a figвelmeztetés nem vezetett eredménвre.
7. A rend rségnek a közösséggel való kapcsolatпt minden id ben meg kell
riznie, meger sítve ezzel azt a történelmi hagвomпnвt, miszerint a rend rség
a közösség része, a közösség pedig maga is re a rendnek. Mпsrészr l a
rend r pusztпn azzal különül el közössége tagjaitól, hogв hivatпsszerűen tesz
eleget annak a kötelezettségének, amelв egвébként a közösség minden tagjпra
egвarпnt hпrul annak jóléte és fennmaradпsa érdekében.
8. A rend rség mindig a részére megszabott funkciók érdekében végzi
tevékenвségét,

sohasem

jogosítvпnвait bitorolnп.
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9. A rend rség hatékonвsпgпnak kizпrólagos mércéje a bűncselekménвek és a
közrend megzavarпsпnak hiпnвa, és nem az a lпtható tevékenвség, amellвel
azokat kezeli.100
Peel alapszabпlвait értékelve megпllapítható, hogв a képvisel

a rend rség

els dleges szerepét a közösség szolgпlatпban lпtta. A rend rség nem önmagпért
létezik. Sikeres működése érdekében egвütt kell működnie a tпrsadalom különböz
csoportjaival, meg kell szereznie és fenn kell tartania azok bizalmпt és a
konszenzusra kell alapoznia a tevékenвségét, módszereit, eszközeit.
лrdemes megfigвelni, hogв a közel kétszпz évvel ezel tt megfogalmazott gondolatok
hogвan tükröz dnek vissza napjainkban is a nemzetközi és hazai normпkban, illetve
a rend rség irпnвпba tпmasztott elvпrпsokban, mint példпul a közösségorientпlt
rendvédelem ideпja. Korinek nem ért egвet Peel, a rend rség és a rend rök
tпrsadalmi helвzetét leíró hetedik pontban megfogalmazott gondolatпval, mivel azt, a
jelenkori szervezeti alп- és fölérendeltségi viszonвokat, a hatпsköröket alapul véve
mпra mпr meghaladottnak tekinti.101 Ebben a véleménвben – meglпtпsom szerint – a
kontinentпlis és az angolszпsz rendvédelmi berendezkedés és alapfilozófia
szembenпllпsa tükröz dik vissza.

1.2.3 A RENDŐRSÉG ÉS A KÖZÖSSÉGEK KAPCSOLATA
A demokratikus tпrsadalmak rend rségei els

szпmú feladatainak meghatпrozпsa

sorпn az EBESZ kib víti Peel gondolatait. Eszerint a rend röknek a tпrsadalmi
békesség és a törvénвek uralmпnak fenntartпsпt, az egвén alapvet

jogainak,

szabadsпgпnak tiszteletét és védelmét kell biztosítaniuk, tovпbbп bűnmegel zési és
bűnüldözési tevékenвséget kell végezniük, illetve a lakossпg szпmпra tпmogatпst és
szolgпltatпsokat kell nвújtaniuk.102
A nem-demokratikus berendezkedésű пllamokban a rend rséget a rend és a
törvénвesség fenntartпsпnak пtfogó gondolkodпsmódja és az пllami érdekek
kiszolgпlпsa jellemzi (Staatspolizei modell). лppen ezért bпrmilвen nвugtalansпgra
és kritikпra – legвen az bпrmennвire is mértéktartó – arпnвtalanul durva vпlaszt ad,
100
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mivel azt az пllam alapjait fenвeget kihívпsnak tekinti. A tüntetéseket gвanakodva
és bizalmatlanul fogadja, mivelhogв azok megtörik az пllam és a tпrsadalom közti
harmóniпt. Ebben a modellben a rend rség els sorban az пllam és annak vezet i
érdekeit védi. Ezzel ellentétben a tolerпns politikai rendszerek a politikai életben való
részvétel lehet ségének kiszélesítésére és a közösséggel való egвüttműködésre
törekszenek, olвan rend rséget hozva létre, amelв közel пll a polgпrokhoz, illetve
amelвnek els dleges célja az alapnormпk védelmén keresztül a demokratikus
tпrsadalom fenntartпsa (Bürgerpolizei modell).103 Winter szerint az els esetben a
beavatkozпs küszöbértéke alacsonв, ezért a fenвegetéseket még csírпjukban
igвekeznek elfojtani, a mпsodik esetben viszont a rend rség megvédi a politikai
vпltozпsokat lehet vé tev

demokratikus keretrendszert, elfogadva azt, hogв az

els dlegességet élvez, még a közrend mindenпron történ meg rzésével szemben is.
Ennek értelmében a polgпrt inkпbb a politikai vпltozпs alanвпnak, mintsem az пllami
tevékenвség tпrgвпnak tekinti.104
Míg az autoriter rezsimekben a rend rség alapvet

szerepe a lakossпg

megfélemlítése és az ellenzék összezúzпsa, addig a demokrпciпkban a rend rök a
polgпrokra úgв tekintenek, mint akiket a veszélвekkel és fenвegetésekkel szemben
védelmezniük kell, és akikkel a bűncselekménвek megel zése, megszakítпsa és
felderítése érdekében egвüttműködni szükséges.105 Az utóbbi elvпrпst figвelembe
véve a rend rség nemcsak az t irпnвító пllam felé tartozik elszпmolпssal, hanem a
közösség irпnвпba is. A köz szolgпlata, illetve a szolgпltató szerep – ahogy az Peel
alapszabпlвaiban is visszatükröz dik – a sikeres rendvédelem egвik elengedhetetlen
feltétele.106 Különösen fontos ezt a kritériumot szem el tt tartani akkor, ha
figвelembe vesszük azt a jelenséget, miszerint a tömegtпrsadalmakban a polgпrok
elfordulnak a hatósпgoktól, mivel tпvolinak, közömbösnek és inkompetensnek
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tartjпk.107 A hatékonв, mпsokat tiszteletben tartó szolgпlat érdekében a rend rök
magas szintű szakmai képzettségére kell törekedni, illetve hogв megfelel en
reprezentпljпk azt a közösséget, amelвet szolgпlnak.108
Elengedhetetlen, hogв a rend rség, er szakszervezetb l egвfajta szolgпltató
szervezetté vпltozzon пt, teljes mértékben integrпlódva a tпrsadalomba, közelebb
kerülve a polgпrokhoz.109 A rend rség kett s arculatú intézménв, ugвanis egвszerre
jelenik meg a közösség el tt mint szolgпltató és mint kénвszerít szervezet.110 Ígв
azon jogosultsпga, miszerint er t hasznпlhat a polgпrokkal szemben, és
megfoszthatja

ket szabadsпguktól, sokszor пllítja szembe azokkal, akiknek ezt

tűrniük kell.
A közösség és az пllam érdekei védelmének kett s funkciója komolв dilemma elé
пllítja a rend rséget, ugвanis a politikai rend védelme miatt gвakran elveszíti a
közösség egв részének szimpпtiпjпt, melвnek következménвeképpen romlanak a
bűnüldözéshez szükséges képességei.111 Ugyanakkor a közrend fenntartпsa és a
bűncselekménвek elleni küzdelem abszolút kötelezettsége magпban hordozza a
frusztrпció kockпzatпt, melв gвakran ölt testet agresszív önkénвeskedésben vagв
egвszemélвi bírпskodпsban.112 Az alkotmпnвos demokrпciпk rend reinek mindig
meg kell talпlniuk az egвensúlвt a törvénвesség és az eredménвesség között. A
jogпllami értékek, s érdekek védelme senkit nem jogosíthat fel jogtiprпsra. 113 Mivel a
rend rség az пllam leginkпbb szem el tt lév bb szervezete,114 ezпltal munkпjпnak
min sége jelent s hatпssal van a hatalom legitimitпsпra is.115
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A demokratikus tпrsadalmak azonban sokszor hajlamosak a rendb l valamennвit
annak érdekében пldozni, hogв nagвobb szabadsпghoz juttassпk polgпraikat. Ez
viszont mindig feszültséget kelt a tпrsadalmon belül. A rend rпllamok ezzel szemben
a rendet helвezik el térbe, azt sulвkolva, hogв a rend szabadsпg nélkül is
megvalósítható.
A megfelel egвensúlвt nehéz megtalпlni. Az olвan tпrsadalmakban, amelвekben az
egвéni méltósпg, az önkéntesség, a konszenzusra törekv magatartпs, a konfliktusok
er szakmentes megoldпsпnak értékei a meghatпrozóak, a rend rséget a maga
titokzatoskodпsпval, illetve az er szak alkalmazпsпnak jogosultsпgпval sokan
egвfajta rendellenességnek, paradoбonnak tekintik, amelв a demokratikus célokat
nem demokratikus eszközökkel igвekszik megvalósítani. Garв T. Marб szerint ez azt
jelenti, hogв a rend rség egвszerre jelent s tпmasza és ellensége a demokratikus
tпrsadalomnak.116
A

demokratikus

szemléletű

rend rség

kötelezettsége,

hogв

a

polgпrok

szabadsпgjogainak maбimalizпlпsa céljпból tпmogassa a demokratikus értékek
érvénвesülését, illetve a rend rök a feladataikat a demokratikus értékekkel
összhangban, a minimпlis fizikai és pszichikai fenвegetés mellett és csak a
legszükségesebb beavatkozпssal hajtsпk végre.117 Az EBESZ irпnвmutatпsa szerint
alkotmпnвos rendvédelem csak akkor jöhet létre, amikor megtörténik az пtпllпs az
irпnвítпs-központú rendvédelemi megközelítésr l egв sokkal inkпbb szolgпltató
jellegű rendvédelem irпnвпba, melвben a rend rség els dleges célja a jogsért
cselekménвek proaktív megel zése.118 A megoldпs egв része a közösség és a
rend rség közötti olвan kapcsolati hпló kialakítпsпban rejlik, amelв segít felügвelet
alatt tartani a jogsértéseket.119 Az Európai Rend r Etikai Kódeб ajпnlпsa alapjпn, a
rend ri tevékenвséget úgв kell megszervezni, hogв az el segítse a szervezet és a
közösségek közötti jó kapcsolat kialakulпsпt és fenntartпsпt, illetve – ahol csak
lehetséges – a hatékonв egвüttműködést a mпs пllami, illetve nem пllami
szervezetekkel, valamint a közösségek egвéb képviseleteivel.120 A sikeres
116
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rendvédelem érdekében a modern, a demokrпcia alapszabпlвai szerint működ és
tevékenвked

rend rséget

a

polgпrokkal,

illetve

a

közösségi

és

privпt

intézménвekkel való egвüttműködés, a problémamegoldó megközelítés, tovпbbп a
decentralizпció kell, hogв jellemezze.121

1.2.4 A RENDŐRSÉG IRÁNTI BIZALOM JELENTŐSÉGE
A rend rséget пltalпban hпrom f szempont alapjпn értékelik. El ször az elfogпsok,
el пllítпsok és bűnösség megпllapítпsпnak szпma alapjпn, a bűnözés elleni harc
eredménвessége mentén ítélik meg. Mпsodszor a bűncselekménвek, illetve a közrend
megzavarпsa megel zésének hatékonвsпgпt veszik figвelembe. Harmadszor pedig
hogв a rend rség mennвire sikeres a közösség bizalmпnak megszerzésében, illet leg
a

közösségen

nвugvó

legitimпciójпnak

meger sítésében.

Az

els

szempontrendszernek els sorban az akcióorientпlt, ellen rzésközpontú rend rök
tudnak megfelelni, míg a mпsodik és harmadik olвan széles lпtókörű rend röket
követel meg, akik tisztпban vannak azzal, hogв a rendvédelem jelent sen túlmutat a
jogszabпlвok puszta betartatпsпn, valamint a közrend, közbiztonsпg merev
fenntartпsпn.122
A rend ri tevékenвség szociológiai értelemben akkor legitimпlt, ha annak önként
vetik magukat alп az intézkedés alп vontak (ide nem értve a jogellenes
szembeszegülést). A legitim rend rséget a polgпrok egв olвan hatósпgnak tekintik,
amelвet feljogosítottak arra, hogв intézkedéseit, döntéseit mпsokkal elfogadtassa, és
akпr ki is kénвszerítse.123 Ez esetben a polgпr az engedelmessége sorпn nem azt
értékeli, hogв rп nézve a kikénвszerített norma vagв intézkedés pozitív, illetve
negatív hatпssal van-e, hanem hogв a vele szemben lefolвtatott intézkedés vagв az t
érint korlпtozпs törvénвes-e.124
A rend rség intézménвébe vetett bizalom a polgпrok azon hiedelmét jelenti,
miszerint az – mint kollektív entitпs – egészében véve is kompetens, teljesíti
kötelezettségeit és felel sségteljesen cselekszik.125 A rendvédelmi szervek és a
121
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polgпrok közt fennпlló bizalom mind a tпrsadalom stabilitпsпban, mind az
igazsпgszolgпltatпs

feddhetetlenségében,

mind

a

rend ri

tevékenвség

biztonsпgossпgпban, hatékonвsпgпban kulcsszerepet jпtszik,126 és a polgпrok,
valamint a rend rök között nap mint nap lezajló pozitív interakciókon múlik.127
A polgпrok hпrom kritérium mentén ítélik meg azt, hogв mennвire tisztességesen
bпnnak velük a rend rz i. A megbízhatósпg azt jelenti, hogв a hatósпgok tör dnek
az egвénnel és szem el tt tartjпk azok érdekeit. A semlegesség a részrehajlпsmentes
döntéshozatalhoz köt dik, míg a megbecsülés az egвénnel való udvarias, az emberi
méltósпgot és az emberi jogokat tiszteletben tartó bпnпsmódot jelenti,128 ennek
megfelel en a rend rnek bпrmilвen tevékenвsége sorпn tisztességesnek kell lennie és
munkпjпt odafigвeléssel kell végeznie.129
A rend rség demokratikus gвakorlatпnak fokmér je tovпbbп az is, hogв a tпrsadalom
különböz szegmensei milвen megoldandó problémпval hajlandóak és képesek a
rend rséghez fordulni, és azokat a hatósпg hogвan oldja meg. A rend rségnek a
problémamegoldпs sorпn olвan eszközöket kell alkalmaznia, melвek összhangban
vannak a demokratikus értékekkel, mivel a demokrпcia ügвét és a hatalom
legitimпciójпt

csak

ígв

képes

el mozdítani.130

Tevékenвségükkel

és

a

magatartпsukkal a rend rök nemcsak azt képesek kommunikпlni, hogв tisztességesen
és helвénvalóan intézkednek, hanem azt is, hogв az intézkedéseikkel érintett
személвek tiszteletre és – pozitív értelemben – figвelemre méltóak, illetve az пltaluk
felvetett problémпk megfontolпsra érdemesek, és a rend rség kész azokat
megoldani.131
A problémamegoldпs sorпn a rend rségnek nem a különböz érdekek képvisel it
kell kiszolgпlnia, nem ütközési zónaként kell üzemelnie köztük és kihívóik között,
hanem inkпbb mint pпlвabíró, összeköt tolmпcsként kell tevékenвkednie, biztosítva
azt, hogв a követeléseik meghallgatпsra talпljanak.132
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A demokrпcia kiépítését megcélzó törekvések és folвamatok nem garantпljпk
automatikusan azt, hogв a rend rség elfogadja a demokrпcia alapelveit. Hiпba az új
jogi szabпlвozпs és a törvénвes, пtlпtható, szпmonkérhet működéshez szükséges
intézménвek létrehozпsa, ha a szervezeti kultúra és gondolkodпsmód vпltozatlan
marad.133 A tekintélвelvű rezsimekkel való korпbbi kapcsolat hosszantartó hatпst
gвakorol az új szervezetek rendvédelemi stílusпra is.134 A demokratikus normпk és
folyamatok bevezetése a korпbban nem demokratikus berendezkedésű пllamok
rendvédelemének

rendszerébe,

összetett

és

nehéz

feladat.

Megoldпsпhoz

elkerülhetetlen az пllam, a rend rség és a közösség viszonвпnak alapos megértése. 135
Andreescu és Keeling megпllapítпsa szerint, a volt kommunista kelet-európai
пllamok bпrmennвire sikeresen is reformпltпk meg rend rségeiket, mégsem tudtпk
olв mértékben megszerezni a közösség bizalmпt, mint nвugati tпrsaik. Ezt a
jelenséget azzal indokoljпk, hogв a régi szokпsok és szakmai beidegz dések nehezen
halnak ki és mпs-mпs пlruhпban újra és újra felbukkannak.136 A kölcsönös
gвanakvпst, félelmet és bizalmatlansпgot gerjeszt múlt hosszú ideig képes пrnвékot
vetni a volt autoriter пllamok elnвomó rendszerében kiemelt szerepet jпtszó
rend rség örökösei és a közösség közt kialakuló bizalomra.137 A múlt örökségének
negatív hatпsпt a korrupció vélelmezése, a szakmaiatlansпg, a polgпrok védelmére
irпnвuló hajlandósпg hiпnвa, illetve a hatalommal való visszaélés csak tovпbb
súlвosbítja.138
A legitim alapokon пlló rend rség mindenid ben a meggв zésre, és nem a
büntetésre, a kénвszerít eszközök пltal tпmogatott elrettentésre fókuszпl, mivel az
er szak alkalmazпsnak kilпtпsba helвezése és ténвleges bevetése jelent sen erodпlja
a bizalmat.139 A közösség sem akkor veszíti el a bizalmпt a rend rség munkпjпban,
amikor a polgпrok a sajпt biztonsпguk miatt kezdenek el aggódni, hanem amikor a

133

KARATAY, WIATROWSKI, VARDALIS, BOWEN, i. m., 300.
Donatella della Porta – Herbert Reiter, Introduction=The Policing of Protest in Western
Demokracies=Policing Protest - The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies,
ed. Donatella della PORTA, Herbert REITER, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998,
3.
135
KARATAY, WIATROWSKI, VARDALIS, BOWEN, i. m., 308.
136
Andreescu, Keeling, i. m., 222.
137
Mercedes S. HINTON, Tim NEWBURN, Introduction=Policing Developing Democracies, ed.
Mercedes S. HINTON, Tim NEWBURN, New York, Routledge, 2009, 8.
138
PINO, WIATROWSKI, i. m., 33.
139
MEARES, NEYROUD, i. m., 8.
134

45

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

közösség értékei és normпi kezdenek el leromlani.140 A bizalomra hпtrпnвosan hathat
az a vпltozпs, melвen a modern rend rség az utóbbi évtizedekben megв keresztül,
melвnek sorпn a közösséghez közeli, helвi rend ri szervek hпlójпt felvпltotta egв
bonвolult, bürokratikus szervezet, ami a központosítпsra törekv folвamatok révén
tпvolabb vitte a közösségekt l az

ket érint

problémпk megoldпsпt.141 Maguire

ugвancsak rпmutat arra, hogв a rend ri szervezetek folвamatosan b vülnek, újabb és
újabb feladatokat vпllalnak fel vagв szabnak meg részükre. Egвre mechanizпltabb és
rugalmatlanabb

struktúrпkat

adaptпlnak,

növekv

mértékben

függnek

a

technológiпtól, valamint jellemz jükké vпlt a militarizпlódпs. Ezek a folвamatok jól
пtgondolt „ellenintézkedések” nélkül hпtrпnвosan hatnak a bizalomra, 142 viszont a
demokratikus

tпrsadalom

és

piacgazdasпg

működéséhez

szükséges

rendet,

kiszпmíthatósпgot és felel sségre vonhatósпgot csak a polgпrok bizalmпt élvez , jól
működ rend rség képes biztosítani.143

1.3. A TÖMEGKEZELÉS SZEREPE A RENDVÉDELEMBEN
1.3.1 A TÖMEGGEL KAPCSOLATOS FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA
1.3.1.1 Tömegkezelés és rendezvénybiztosítás
A „tömegkezelés” kifejezést A Magвar Köztпrsasпg Rend rségének Csapatszolgпlati
Szabпlвzatпról szóló 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítпs nem ismeri. A norma Sajпtos
Taktikai Eljпrпsok című fejezete a gвülekezési jogról szóló törvénв hatпlвa alп
tartozó, illetve a gвülekezési jog hatпlвa alп nem tartozó mпs jelent s rendezvénвek
vonatkozпsпban, a rendezvénвek biztosítпsпnпl és a tömegoszlatпsi eljпrпsoknпl
tпrgвalja a tömeg felügвeletére, irпnвítпsпra, tevékenвségének szabпlвozпsпra,
korlпtozпsпra szolgпló, és végs

soron a tömeg feloszlatпsпra irпnвuló rend ri

tevékenвséget és a tömegkezelési taktikпkat.144
A Rend rségr l szóló 199Ő. évi XXXIV. törvénв is csak a rendezvénвek biztosítпsa
kifejezést hasznпlja a tömeggel kapcsolatos tevékenвség jelölésére145 – ez a kifejezés
140
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Handbook of Police and Policing, ed. Michael D. REISIG, Robert J. KANE, University Press,
Oxford, 2014, 69.
143
HINTON, NEWBURN, i. m., 4.
144
11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítпs a Magвar Köztпrsasпg Rend rségének Csapatszolgпlati
Szabпlвzata kiadпsпról, 2Ő6. pont
145
A Rend rségr l szóló 199Ő. évi XXXIV. törvénв ő8. § (1) g)
141
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azonban közel sem elegend

ennek az összetett rend ri tevékenвségnek a

megnevezésére. A rend rségi szaknвelvezet mégis ezt a terminológiпt igвekszik
minden helвzetre alkalmazni. Még az olвan helвzetekre is, amelвek nem mondhatók
rendezvénвeknek. Az Rtv 97.§ (1) bek. felsorol néhпnв fogalmat, mit is jelent e
törvénв alkalmazпsпban egв-egв kifejezés – ezek között nem szerepel a
"rendezvénв" szó fogalmпnak témaérzékenв meghatпrozпsa. Ezért, a szó köznapi
értelemben vett jelentését véve alapul, miszerint a „szervezett közönség keretén belül
rendezett összejövetel”,146 megпllapíthatjuk, hogв a rend rségi szaknвelvezet
esetenként helвtelenül alkalmazza ezt a terminológiпt.
A Csapatszolgпlati Szabпlвzat a rendezvénвbiztosítпs kifejezést nem definiпlja,
csupпn annak céljпt hatпrozza meg: a „nagв tömeget vonzó rendezvénвek jogszerű,
zavartalan lebonвolítпsпhoz szükséges feltételek megteremtése, a rendezvénвen és
annak körzetében a személв-, a vagyon- és a közlekedésbiztonsпg fenntartпsa”.147
A

Rendészettudomпnвi

szószedetben

az

alпbbi

fogalmat

talпljuk

a

rendezvénвbiztosítпsra:
(1) Olвan rend ri tevékenвség, amelв kisebb-nagвobb csoportokat, tömegeket vonzó
eseménвek zavartalansпga, a megjelen k személвi biztonsпga érdekében kerül
alkalmazпsra.
(2) A nagв tömeget vonzó rendezvénвek jogszerű, zavartalan lebonвolítпsпhoz
szükséges feltételek megteremtését, a rendezvénвen és annak körzetében a személв-,
a vagyon- és a közlekedésbiztonsпg fenntartпsпt szolgпló kompleб tevékenвség.148
Véleménвem szerint ez a meghatпrozпs mпr közelebb пll a tömegkezelés
definíciójпhoz, mivel a formпlis jelleget mutató rendezvénв kifejezés mellé behozza
az eseménв szót is, amibe a tömeg tevékenвségének mпr több formпja is
beilleszthet , mint példпul a Keleti pпlвaudvaron – a Nвugatra utazпs reménвében –
2015. év végén összegвűlt illegпlis migrпnsok tпbora, vagв azok Ausztria irпnвпba
történ vonulпsa.149 Tovпbbп nem sorolhatunk ide mпs egвéb, nem tervezett módon

JUHÁSZ József, SZ KE Istvпn, O. NAGY Gпbor, KOVALOVSZKY Miklós, Magyar Értelmező
Kéziszótár A-LY, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1972, 11ő9.
147
11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítпs a Magвar Köztпrsasпg Rend rségének Csapatszolgпlati
Szabпlвzata kiadпsпról, 209. pont
148
Rendészettudományi szószedet, szerk. BEREGNYEI József, Bp., Magвar Rendészettudomпnвi
Tпrsasпg, 2008, 329.
149
Az Orszпgos Rend r-f kapitпnвsпg beszпmolója a Rend rség 201ő. évi tevékenвségér l, 2016, 27.
146
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kialakult

tömegszituпciót

sem

(pl.

tömegverekedés,150

nagвobb

forgalmú

bevпsпrlóhelвeken kialakuló agresszív tömeg, rend ri intézkedést megakadпlвozni
igвekv csoportosulпs151 stb.)
A nem kielégít megfogalmazпs a legutóbbi id kig megmaradt, besöpörve minden
nagвobb szпmú egвén gвülekezésével jпró eseménвt a tömegrendezvénв, a
csapater s tevékenвség, illetve a rendezvénвbiztosítпs – egвébként nem definiпlt –
fogalma alп.
A tömegek kezelése tehпt nem egвenl a rendezvénвbiztosítпssal, mivel az az пllam
működésének szпmos területét érintheti, ennek megfelel en keveredhetnek is a
kapcsolódó feladatok. Ígв példпul összekapcsolódhat a hatпr rizettel, mint azt a 201ő
szi migrпciós eseménвsorozat is igazolja, ahol a Magвar Honvédség er it is be
kellett vetni a hatпr rzésének meger sítése érdekében. A migrпciós hullпm, tömeges
illegпlis hatпrпtlépés semmiféleképpen nem tekinthet ek rendezvénвnek.152
Az utóbbi években – talпn az angol crowd management kifejezés fordítпsaként – a
magвar rend ri szakszókincsben meghonosodott a tömegkezelés kifejezés, melвnek
jelenleg még nincs elfogadott definíciója, illetve a szakterületet szabпlвozó
normпkba sem épült be. Az пltalam vizsgпlt nemzetközi szakirodalomban sem
talпlkoztam még annak definíciószerű meghatпrozпsпval.
A tömeggel kapcsolatos rendvédelmi tevékenвséget kutatva kimutathatók olвan
lénвegi elemek, amelвek összekapcsolпsa révén kialakítható és vitпra bocsпjtható
egв olвan definíció, amelв segítségével leírható a tömegkezelési tevékenвség
lénвege. Ennek értelmében a dolgozatomban a tömegkezelés kifejezés alatt a
következ ket értem: olвan tevékenвség, melв sorпn az arra feljogosított szervezetek
a jelent s szпmú egвén egв id ben és helвen történ gвülekezése el tt, alatt és utпn
elemzik és értékelik az abból ered

kockпzatokat; felügвelik, és ellen rzik a

résztvev személвek magatartпsпt, el segítik azok jogszerű tevékenвségét, jogsért
cselekménвek

bekövetkezése

esetén

intézkednek

a

jogellenes

magatartпst

tanúsítókkal szemben, és akпr kénвszerít eszközök alkalmazпsпval is helвreпllítjпk
a megbomlott közrendet.

Tömegverekedés egy miskolci bevásárlóközpontban, Index.hu honlapja, 2015.01.16.
Kétszáz fős tömeg szállt szembe az intézkedő rendőrökkel, Szoljon.hu honlapja, 2008.04.10.
152
Az Orszпgos Rend r-f kapitпnвsпg beszпmolója a Rend rség 201ő. évi tevékenвségér l, 2016, 20.
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A fentieket értékelve megпllapítható, hogв a tömegkezelés szélesebb tevékenвségi
kört fog пt, mint a rendezvénвbiztosítпs vagв a tömegoszlatпs.

1.3.1.2 A tömegoszlatás fogalma és annak pontosítása
A rend rség a jogellenesen összegвűlt, illet leg jogellenes magatartпst tanúsító
tömeget

különböz

eszközök

és

intézkedések

segítségével

feloszlathatja,

amennвiben az a szétoszlпsra irпnвuló rend ri felszólítпsnak nem tesz eleget.153 A
tömeg kifejezés törvénвben ilвen módon történ alkalmazпsa véleménвem szerint
helвtelen, mivel a tömeg önmagпban nem tud jogellenes magatartпst tanúsítani, arra
csak humпn létforma képes. Ez a megfogalmazпs nвilvпnvalóan a tömeg klasszikus
megközelítésével пll összhangban, amelв azt az emberek arctalan, egвséges
masszпjaként fogja fel. A rend rséggel kapcsolatos normatívпkban mпshol is
hasonlóan szerepel a tömeg kifejezés, ahelвett hogв annak tagjaival, a résztvev kkel
kapcsolatban fogalmaznпnak meg rendelkezéseket a normaalkotók.
A tömeggel, mint egв adott helвen és id ben összegвűlt egвének gвülekezetével
szemben alkalmazott leglпtvпnвosabb és legsúlвosabb taktika a tömegoszlatпs,
melвnek fogalmпt a Csapatszolgпlati Szabпlвzatban talпljuk meg: „A tömegoszlatпs
a jogellenesen összegвűlt, illet leg a jogellenes magatartпst tanúsító tömeg
feloszlatпsпnak legvégs

eszköze. A csapater

пltal alkalmazott eljпrпsok,

kénвszerít intézkedések és korlпtozó rendszabпlвok összessége, amelв törvénвbe
ütköz

tevékenвség céljпból összegвűlt vagв ilвen tevékenвséget folвtató vagв

személвeket, illet leg anвagi javakat közvetlenül fenвeget
helвszínén jelen lév

veszélвhelвzet

tömeggel szemben hatпrozott fellépést, aktív, folвamatos

rпhatпst fejez ki. A tömegoszlatпs a jogellenes tömegtevékenвség megszűnését, a
törvénвes rend helвreпllítпsпhoz és fenntartпsпhoz, illet leg a veszélвhelвzet
elhпrítпsпhoz szükséges feltételek megteremtését eredménвezi.”154
A Rendészettudomпnвi szószedet meghatпrozпs szerint a tömegoszlatпs:
 „A törvénвellenes tömegmegmozdulпsok feloszlatпsпnak legvégs eszköze.”
 „A csapater

пltal alkalmazott eljпrпsok, kénвszerít

intézkedések és

korlпtozó rendszabпlвok összessége, amelв törvénвbe ütköz

tevékenвség

céljпból összegвűlt, vagв ilвen tevékenвséget folвtató személвeket, illet leg
153
154

Rend rségr l szóló 199Ő. évi XXXIV. törvénв ő9. § (1)
166. 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítпs a Magвar Köztпrsasпg Rend rségének Csapatszolgпlati
Szabпlвzata kiadпsпról, 290. pont
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anвagi javakat közvetlenül fenвeget veszélвhelвzet helвszínén jelen lév
tömeggel szemben hatпrozott fellépést, aktív, folвamatos rпhatпst fejez ki. A
tömegoszlatпsnak a jogellenes tömegtevékenвség megszűnését, a törvénвes
rend

helвreпllítпsпhoz

és

fenntartпsпhoz,

illetve

a

veszélвhelвzet

elhпrítпsпhoz szükséges feltételek megteremtését kell eredménвeznie.”155
A meghatпrozпs 2. pontjпt tekintve a szószedet nem hozott újdonsпgot a fogalomba,
nagвjпból пtvette a Csapatszolgпlati Szabпlвzat definíciójпt, ígв mindkett
szövegezés szerint a rend rök a tömeggel szemben lépnek fel és nem az azt alkotó
személвekkel szemben. Gondolatmenetemet alпtпmasztja az a ténв, hogв a
gвülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvénв egвetlen alkalommal sem hasznпlja a
tömeg kifejezését, hanem résztvev ként, szervez ként, személвként utal a
rendezvénвeken megjelen kre. Tovпbbп a rend ri intézkedést és az alkalmazni
kívпnt kénвszerít

eszközöket is úgв kell megvпlasztani, hogв az – az

eredménвesség biztosítпsa mellett – az intézkedéssel érintettre a legkisebb
korlпtozпssal, sérüléssel vagв kпrokozпssal jпrjon.156 A tömeg azonban önmagпban
nem lehet érintett, az intézkedések az egвénekre hatnak.
Ugвanezt a szóhasznпlatot talпljuk a tömegoszlatпs céljпnak meghatпrozпsпnпl is,
ahol a „tömeg magatartпsпval keletkezett zavar” megszüntetését hatпrozza meg a
normaalkotó.157
A jogellenes magatartпst tanúsító tömeg kifejezés nemcsak a tömegoszlatпsnпl,
hanem egвéb szпmos helвen is megjelenik a Csapatszolgпlati Szabпlвzatban. A jogi
normпk a tömeg kifejezést hasznпljпk mint a rend ri intézkedés tпrgвпt. Ez a
megfogalmazпs tehпt félrevezet , ugвanis a tömeg nem jogalanв, az csak egвén
lehet. Ez olвan mintha az autóval szemben intézkedne a rend r, és nem a
szabпlвtalankodó gépkocsivezet vel.
Mivel ezt a kérdést jogilag problémпsnak, tovпbbп a definíciót túl bonвolultnak
tartom, ezért az пltalam szükségtelennek tartott elemei elhagвпsпval, illetve mпs
lénвeges elemek bevonпsпval új fogalmat alakítottam ki. Dolgozatomban a
tömegoszlatпson a csapater пltal alkalmazott tömegkezelési taktikпk és eljпrпsok,
Rendészettudományi szószedet, i. m., 375.
199Ő. évi XXXIV. törvénв a Rend rségr l, 1ő. § (2)
157
11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítпs a Magвar Köztпrsasпg Rend rségének Csapatszolgпlati
Szabпlвzata kiadпsпról, 292. pont
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kénвszerít

intézkedések és korlпtozó rendszabпlвok összességét értem, melвnek

célja a jogellenesen összegвűlt, illet leg jogellenes magatartпst tanúsító személвek
пltal alkotta csoportosulпs feloszlatпsa.

1.3.1.3 A tömegrendezvények formái, jellemzői
A rend ri tevékenвséget érint tömegrendezvénвeknek szпmos megjelenési formпja
lehet: politikai, ipari, körnвezetvédelmi, fesztivпl jellegű vagв egв adott speciпlis
témпt felkaroló tüntetés, sportrendezvénв, illetve ezek kombinпciói.158 A kockпzatok
és fenвegetések szempontjпból azonban közös vonпsként jelenik meg, hogв mindig
magukban hordozzпk a természet vagв az ember пltal okozott balesetek és
katasztrófпk,

jпrvпnвok,

terrorizmus,

a

tulajdon

és

a

személв

elleni

bűncselekménвek, a hatósпgok lejпratпsпra irпnвuló akciók, illetve a közrend elleni
cselekménвek veszélвeit.159
A zendülések és az er szakos tüntetések minden kor és tпrsadalom elkerülhetetlen
jelenségei. Okai között megtalпljuk a szegénвséget, az éhínségeket, a sztrпjkokat, a
munkanélküliséget, a politikai, vallпsi, etnikai különbségeket, a sportrendezvénвek
túlfűtött hangulatпt és a mindenпron gв zni akarпst, de kapcsolódhatnak olвan
hétköznapi dolgokhoz is, mint példпul a túlzott alkoholfogвasztпs, vagв az id jпrпs
hatпsai.160
A tömegrendezvénвeket hпrom f vonпs jellemzi. A publicitпs, amelв a jelent s
hazai és nemzetközi sajtóérdekl désben ölt testet. A népszerűség, amelвet a
történelmi, politikai és a kulturпlis jelent ségük teremt meg. A megjelenés, a nagв –
esetenként nemzetközi összetételű – tömegek, speciпlis csoportok, védett személвek
részvételével.161
A nagвszпmú résztvev t vonzó eseménвek különleges biztonsпgi igénвeket
tпmasztanak,

jellemz en

vпrosokban

kerül

rпjuk

sor,

rendszeresek

vagв

alkalomszerűek lehetnek, különleges er forrпs-rпfordítпst és folвamatosan vпltozó

158

BAKER, David, Paradoxes of Policing and Protest, Journal of Policing, Intelligence and Counter
Terrorism, Vol. 3, Issue 2. 2008, 8.
159
The European House of Major Events Security: A User Guide for Police Security Planners and
Policy Makers, Turin, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, The
House Consortium, 2014, 1.
160
John M. KENNY, Clark MCPHAIL, Peter WADDINGTON, Crowd behaviour, crowd control,
and the use of non-lethal weapons, Pennsylvania, Pennsylvania State University, 2001, 6.
161
The European House of Major Events Security, i. m., 12.
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biztonsпgi intézkedéseket igénвelnek.162 A szabпlвos keretek között tartпsukat
megcélzó

tömegkezelési

műveletek

tпrsadalmi,

politikai,

fizikai

utóhatпsa

ugвanakkor bizonвtalan, magпban hordozza a súlвosabb következménвek kockпzatпt
is.163
Az elmúlt évszпzad – rendvédelem szempontjпból is – fontos jelensége volt az
urbanizпció fokozódпsa, melв sorпn a vidékr l a hangsúlв a nagвobb vпrosokra
került. A nagвszпmú embercsoportok egвüttélésének és tevékenвségének teret adó
településeken a lakossпg növekedésével egвenes arпnвban n
tпrsadalmi feszültség valószínűsége is.

164

a politikai és a

Ennek ellenére az ezredforduló el tt

csillapodni lпtszódott a nagвszпmú résztvev t vonzó politikai demonstrпciók szпma –
a tömegekkel való foglalkozпs feladata els sorban a labdarúgó mérk zések
biztosítпsпra, a futballhuligпnok elleni fellépésre koncentrпlódott, melвnek
következménвeképpen a keménвkezű tömegkezelés stratégiпja került el térbe. Az
ezredfordulót követ en újra megjelennek a tömegek az utcai politizпlпs színterén,
viszont a rend rök nem, vagв csak gвötrelmesen lassú tanulпsi folвamaton keresztül
voltak képesek elszakadni a korпbbi beidegz déseikt l, eljпrпsaiktól. Ennek
következménвe

pedig

az

utcпkon

megjelen

er szakos

cselekménвekben,

zendülésekben öltött formпt.165
Az utóbbi évtizedek jelent sebb, er szakba torkolló tüntetéseinek és zendüléseinek
okaiként a kutatók vilпgszerte a jóléti és a közösségi szolgпltatпsokra, az oktatпsra
fordított költségek csökkentését, valamint a magas munkanélküliséget jelölik meg.
Ezek kombinпlt hatпsa a tпrsadalom bizonвos rétegeiben és csoportjaiban (különösen
a nemzeti és etnikai kisebbségeknél) az egвenl tlenség, az igazsпgtalansпg és az
elvпrпsok kielégítetlenségének érzetét kelti.166 A rend rséget gвakran vпdoljпk azzal,
hogв hajlamos az adott probléma legnвilvпnvalóbb megjelenési formпira, illetve
konkrét tüneteire koncentrпlni, figвelmen kívül hagвva magпt a probléma okait.167
Ezen okok azonban kívül esnek a rend rség hatпskörén, ígв nem is feladata azokat
162

Uo., 12.
Crowd Control Technologies (An appraisal of technologies for political control), Luxembourg,
European Parliament Directorate General for Research, The Omega Foundation 2000, XVIII.
164
JAIME-JIMлNEZ, REINARES, i. m., 168.
165
Donatella della Porta, Herbert Reiter, The Policing of Global Protest: The G8 at Genoa and its
Aftermath=The Policing of Transnational Protest, ed. Donatella della Porta, Abby Peterson,
Herbert Reiter, Herbert, Aldershot, Ashgate, 2006, 26.
166
Mike KING, David WADDINGTON, Riots and social protest in an age of austerity, Policing &
Society, Vol. 23, No. 1, 2013, 2.
167
THACHER, i.m., 132.
163
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rendezni, viszont az utcai összecsapпsokban testet ölt következménвeit kezelnie és
viselnie kell.168
A XX. szпzad végén - a globalizпciós folвamatokra vпlaszul - megjelentek a
nemzetközi intézménвek (EU, Vilпgkereskedelmi Szervezet, Nemzetközi Valutaalap,
G8169 stb.) ellen szervezett tüntetések, tiltakozпsok, amelвeken új trendként külföldi
пllampolgпrok tömeges részvétele is megfigвelhet volt.170 Az illegпlis migrпció is
teremt olвan helвzeteket, ahol külföldi пllampolgпrsпgú személвekkel szemben kell a
rend rségnek fellépnie. Az пllam – della Porta és tпrsai szerint – ugyanakkor
fenntartja magпnak a jogot, hogв korlпtozza a külföldiek szabadsпgjogait (pl. az
пllam területére lépés megtiltпsпval). A kutatók tovпbbп megпllapítottпk azt is, hogв
az ilвen jellegű eseménвek kezelésében több, mпs rendvédelmi szerv is bevonпsra
kerül, ami tovпbb csökkenti a bels

koordinпció és a küls

felügвelet

hatékonвsпgпt.171
Annak ellenére, hogв a politikai érdekérvénвesítés hagвomпnвos színterei a
parlament, a politikai pпrtok és a szakszervezetek, a politizпlпs egвre inkпbb olвan
helвeken bukkan fel, ahol korпbban az nem volt tapasztalható. Esetenként (vagв
egyre gyakrabban fordul el , hogв) a politizпlпs elkerüli a hagвomпnвos csatornпkat
és színtereket, olвan demostrпciókat hozva létre a közterületeken, melвek direkt
módon nem kapcsolódnak pпrtokhoz sem.172

1.3.2 A TÖMEGKEZELÉSBEN REJLŐ RENDVÉDELMI KIHÍVÁSOK
A tömegrendezvénвek biztosítпsпért vilпgszerte a rend ri szervek vagв mпs
rendvédelemi jogkörökkel felruhпzott, пltalпban paramilitпris jellegű szervezetek173 a
felel sek.174
A közrendvédelem feladatköréhez tartozó tömegkezelés kompleб, gвakran
bizonвtalansпgi

ténвez ket

is

magпban

hordozó,

nehezen

kiszпmítható
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tevékenвség.175 Vannak olвan tömegrendezvénвek, melвek rend ri biztosítпsa kisebb
szпmú rend r bevonпsпt igénвli, ugвanakkor az esetek jó részére igaz, hogв jelent s
el készületet, hatékonв és speciпlis vezetés-irпnвítпsi rendszert, gondos tervezést,
nagв él er és eszközpark telepítését és bonвolult műveletet igénвelnek.176
A

tömegrendezvénвeket

vizsgпlva

megпllapítható,

hogв

a

politikai

véleménвnвilvпnítпsra szolgпló demonstrпciók biztosítпsa mindig nagвobb kihívпs
elé пllítja a rendvédelmi szerveket, mint a politikai jelleget nélkülöz ké,177 mivel
egвensúlвozniuk kell a törvénвes rend fenntartпsa és az egвéni szabadsпgjogok, de
különösen a politikai folвamatokban való részvétel jogпnak védelme között.178 A
tekintélвelvű пllamokban, ahol az utcai politizпlпst пltalпban nem nézi jó szemmel a
politikai elit, ez nem jelent különösebb gondot, ezért a rend rség hajlamos a
tüntet kkel keménв kézzel bпnni. A demonstrпciókat, az azokat megel z , illetve a
rendezvénв alatti tömeges letartóztatпsokkal, a részvételért kiszabott komolв, akпr
több év szabadsпgvesztéssel jпró büntetéssel is igвekszik ellehetetleníteni.179
A tekintélвelvű пllamoktól eltér en, a demokrпciпkban éppenhogв a rend rségre
hпrul annak a feladata, hogв biztosítsa az пllampolgпrok részére a gвülekezési jog
szabad gвakorlпsпt, megteremtse annak feltételeit.180 Ez azonban a rend rség
szпmпra sokszor okoz komolв dilemmпt, ugвanis az emberi és alapvet politikai
jogok garantпlпsa mellett, egв id ben a tüntet k, a tüntetés célpontjai, a rend rök és
a kívülпllók biztonsпgпt is szavatolni kell.181
A tüntetések hпrom módon jelentenek fenвegetést a rend rség szпmпra. El ször, a
tüntetésekhez sokszor tervezetten kapcsolódik rendbontó tevékenвség abból a célból,
hogв a tüntet k magukra vonjпk a kívülпllók figвelmét, illetve az er szak hasznos
taktika lehet a tüntet k szпmпra a céljaik elérésében. Mпsodszor, a rend rséget a
hétköznapi feladataitól elvonó militпns taktikпk alkalmazпsпnak szпmos haszna lehet
a különböz érdekcsoportok szпmпra. Harmadszor, a tüntet ket gвakran tпmogatjпk
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olвan értelmiségi személвek, akik maguk ugвan nem fogalmaznak meg
követeléseket, de tпmadjпk a rend ri művelet jogszerűségét.182
A tпrsadalom liberпlis, az emberi jogokat el térbe helвez csoportjai (az ún. emberi
jogi koalíció tagjai) azt пllítjпk, hogв a demokrпcia érettségének egвik mércéje, hogв
milвen könnвen gвakorolhatjпk a békés tüntet k a gвülekezési jogukat, még abban
az esetben is, ha a tüntetést nem jogszerűen szervezték meg. Míg a mпsik oldalon, a
törvénв és rend koalíció képvisel i azt hangoztatjпk, hogв a tпrsadalom érettségének
egвik mutatója a biztonsпg, amelв magпban foglalja azt is, hogв a polgпrok
mindennapi

érdekeit

(üzletmenet,

közlekedés,

köznвugalom

stb.)

ne

veszélвeztethessék a tüntet k.183 Amíg tehпt a tömegkezelés egвrészr l a törvénвes
rend fenntartпsпra irпnвuló tevékenвséget jelenti, addig az elnвomпs eszközének is
tekinthet .184
Earl és tпrsai ett l tovпbb mennek, amikor kijelentik, hogв a tüntetések rend ri
kezelését az elnвomпs legnвilvпnosabb és legпltalпnosabb formпjпnak tekintik, és
megпllapítjпk, hogв a mozgalmak résztvev inek és tпmogatóinak jelent s része
kizпrólag éppen e műveletek sorпn talпlkozik személвesen a rend rséggel, 185 és
szerez személвes tapasztalatokat azzal kapcsolatban. A rend rségnek éppen ezért
úgв kell diszkrecionпlis186 jogkörével és döntési jogosultsпgпval élnie, hogв még a
lпtszatпt is elkerülje annak, hogв пllпst foglal a tüntet k bizonвos csoportjai ellen
vagв mellettük, illetve ítélkezik azok értékei felett.187
A gвülekezési jog gвakorlпsa sorпn kinвilvпnított értékek és célok nemegвszer
ütköznek mпs csoportok érdekeivel és értékeivel is.188 A rend rség pedig ilвen
esetekben kénвtelen az ellenérdekű csoportok közé пllni, biztosítva, hogв – lehet ség
szerint – egyik csoport jogai se sérüljenek.189 Ennek következtében a rend rségnek
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185
EARL, SOULE, McCARTHY, i. m., 585.
186
mérlegelési, sajпt belпtпs szerinti
187
Adapting To Protest – Nurturing..., i. m., 29.
188
SZABÓ, i. m., 207.
189
Adelina CAMPOS, Six people arrested after brawl between circus members and animal rights
activists in Dublin, Irish Mirror honlapja, 2016.03.23.
183

55

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

tehпt mint dönt bírónak kell egвensúlвt tartania az eltér

érdekű csoportok és

közösségek jogai között.190
A rend rök, пllam szerepér l és a demokrпciпról alkotott elképzelései a politikai
tiltakozпs kezelésében, illetve az azokkal való bпnпsmódból is visszatükröz dnek.191
Az a rend rség, amelв magпt az пllam megtestesülésének, illetve az пllam rének
tekinti, a tüntetéseket kihívпsnak fogja fel, mivel azok éppen az пltala védend
пllamot kritizпljпk.192 Ennek következtében a rend rség tömegkezelési stratégiпjпból
és kultúrпjпból egвenesen tükröz dik vissza az пllam, alapvet
193

tisztelete.

Ha a tüntet k a rend rséget nem a különböz

jogok irпnti

érdekeken felülпlló,

semleges irпnвítónak tekintik, hanem a hatalmi érdekek védelmez jének, akkor –
mint azt kés bb részletesebben tпrgвalni fogom – a rend rség legitimпciójпval
kapcsolatos felfogпsuk megvпltozik, és a tüntetés célja a rend rséggel való
szembeszпllпs lesz.194 Ezek alapjпn egвértelmű, hogв a rend ri intézkedéseknek meg
kell felelniük a törvénвi rendelkezéseknek, illetve részrehajlпstól mentesnek kell
lenniük.195
Ugвanakkor a tпrsadalom a rend rségt l elvпrja, hogв keménвen lépjen fel a súlвos
bűncselekménвek

elkövet ivel

szemben,

de

a

tömegkezelés

mпr

sokkal

ingovпnвosabb terület. A tömegkezelés ugвanis csak addig legitim, amíg a közösség
egвetért vele, ezért a rend rség azon vпllalпsa, hogв megnвerjen minden „csatпt”,
könnвen a közösség bizalmпnak és szimpпtiпjпnak elvesztéséhez vezethet.196 Ezen
összetett elvпrпs miatt a rend ri műveletek tervez ire és vezet ire kétirпnвú nвomпs
hпrul. Egвrészt megkövetelik t lük, hogв eredménвesek legвenek, azaz a rendezvénв
ne vпljon er szakossп, mпsrészt, ha azzп vпlik, akkor a lehet leghamarabb пllítsпk
helyre a rendet.197 A hatósпgok ennek megfelel en mindent megtesznek a jelent s
fenвegetéssel jпró eseménвek biztosítпsпval kapcsolatban, mivel úgв vélik, hogв az
intézkedéseik elmaradпsa a rend rség túlzott engedékenвségét vagв kijпtszhatósпgпt
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sejtetné.198 A rend ri munka jellege miatt, a rend rök a szolgпlatukat a bűnözés
elleni harcként élik meg, melв felfogпst a különleges hatпskör érzete is tovпbbfokoz.
Ez az érzés hatja пt a tömegkezelési feladatokba beosztott rend röket is.199
A rend rségek gвakran mérik működésük hatékonвsпgпt azzal, hogв mennвire
tudjпk irпnвítпsuk alatt tartani a közrendet. Az irпnвítпs elvesztése, a közrend
megbomlпsa a kudarcot jelentik szпmukra. Ez a megközelítés a hétköznapi
szolgпlatot teljesít rend rök szintjén is megjelenik, akik az egвéni hatékonвsпgukat
és teljesítménвüket azzal hatпrozzпk meg, hogв mennвire tudjпk irпnвítпsuk alatt
tartani az intézkedést igénвl helвzeteket, illetve az intézkedés alп vontakat, és az
eredménвesség érdekében sok esetben hajlamosak a végs kig is elmenni. Ha a
tömegkezelési műveletek sorпn a rend rök azt észlelik, hogв a tüntet k er szakos
magatartпst tanúsítanak, illetve kпrt okoznak, azt a tömeg feletti irпnвítпs
elvesztéseként élik meg és пltalпban a beavatkozпs mellett döntenek. Ezt érzékelve, a
tüntet k képessé vпlhatnak a rend rség „idomítпsпra”: elérhetik, hogв bizonвos
kapcsolójelek (tпrgвak dobпlпsa, kukпk felborogatпsa, felgвújtпsa stb.) észlelése
esetén beavatkozzon, illetve részt vegвen az er szak eszkalпciójпban.200
A rend rség azzal, hogв a tömeget feloszlatja, még nem oldja meg a mélвben húzódó
problémпkat. A ténвleges rendet, a békét nem lehet úgв definiпlni, mint minden
érintett tпvollétét a konfliktuszónпból – ebb l fakadóan hпrul hпlпtlan szerep a
rend rségre. Arca lenni annak a hatalomnak, amellвel szemben a demonstrпlók
követeléseket hangoztatnak, jogos vagв jogtalan igénвekkel lépnek fel. Szemben
пllni velük, de ténвleges megoldпst sosem nвújtani a szпmukra. A rend rség szпmпra
a minimпlis célkitűzés ennek következtében a rend meg rzése és a jogsért
cselekménв megel zése lehet.201
A mпsik oldalon megjelenik a törvénвesség és a szakszerűség követelménвe.202
Amennвiben a rend rség nem képes megel zni a közrend megbontпsпt, a tпrsadalom
gвakran inkompetensnek titulпlja ket, ezzel szemben az alkalmazott kénвszerít
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er t túlzottnak véli,203 és nem fogadja el, hogв a cél mindenkor szentesíti az eszközt.
Ezt a helвzetet csak tovпbb nehezíti az a ténв, hogв a tüntet k id nként akпr az
életüket is készek adni az ügвükért – jelent s kihívпs elé helвezve ezzel az élet
védelmére felesküdött rend röket.204
A gвülekezési joggal, a közrend védelmével és a tömegkezeléssel kapcsolatos
lénвegi szabпlвok törvénвekben kerültek rögzítésre. Az azokban rögzített jogok és
kötelezettségek a mindennapok gвakorlata sorпn nem egвszer összeütközésbe
kerülnek egвmпssal. Bпr a tömegkezelési műveleteket szпmtalan eshet leges és
mérlegelés tпrgвпt képez ténвez befolвпsolja, a rend ri tevékenвség mozgпsterét
mindig a jog hatпrozza meg.205 A fejlett liberпlis demokrпciпk rend rségei viszont
kevésbé represszív gвakorlatot folвtatnak, mint amire a törvénвek lehet séget
teremtenének vagв megkövetelnének. A jelenséget a kutatók annak tulajdonítjпk,
hogв a rend rök bizonвos esetekben ezt a megoldпst talпljпk célravezet bbnek. Erre
a magyar gyakorlat is példa lehet, hiszen szпmos alkalommal206 történik az, hogв
míg a rendezvénв jellege szembemegв a gвülekezésr l szóló törvénвben
meghatпrozottakkal, addig a rend rség mégsem oszlatja fel, inkпbb elkerüli a
közrend súlвosabb megbomlпsпt.
A rend rségnek el kell kerülnie azt a helвzetet, hogв a demonstrпlók rп, mint az
пllamot reprezentпló hatósпgra vetíthessék ki az elégedetlenségüket. Erre csak a
magas szintű vezetési készség, a letisztult célok meghatпrozпsa, az пtfogó kiképzés, a
körültekint tervezés, a helвes kommunikпció és a diszkrecionпlis jogkör helвes
alkalmazпsпnak kombinпciója jelenthet megoldпst.207
A letisztult célok lénвegét – amelyeket a tömegkezelés alapelveinek is tekinthetünk –
az alпbbiakat hпrom pontban lehet összefoglalni.208
1.

A jogsért

cselekménвek megel zése annak érdekében, hogв ne kelljen

kénвszerít er t alkalmazni.
203
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2.

Ha a rend meger sítésére vagв helвreпllítпsпra intézkedni kell, a szükséges
beavatkozпs ne súlвosbítsa a mпr fennпlló helвzetet.

3.

A rend rségnek minden id ben, bпrmi пron uralnia kell a helyzetet.

A harmadik pont megvalósítпsa azonban kérdéseket vet fel, és egвarпnt vitпra
készteti a téma kutatóit, illetve gвakorlati szakembereit. Sokan ugвanis
megkérd jelezik a helвzet bпrmi пron történ kontrolljпnak primпtusпt, leszögezve,
hogв ez súlвos és hosszan elhúzódó konfliktusokhoz vezethet nemcsak a rend rség
és a tüntet k, de a rend rség és a tпrsadalom vonatkozпsпban is.
Christof Heвns, az ENSZ munkatпrsa, a Közgвűlésnek tett jelentésében leszögezi,
hogв nem létezik egвszerű és gвors vпlasz arra a kérdésre, hogв hogвan kell a
tüntetéseket kezelni, ugвanis a tömegek típusa, illetve mérete eltér egвmпstól, a
gвülekezések okai és a tпrsadalmi körnвezet pedig különböz kihívпsokat vetnek fel.
A tпrsadalmak eltérnek az er szakhoz való hajlamukban, a vitпs kérdések
rendezésének módjпban. Az a kívпnalom, hogв a tüntet k és a szélesebb tпrsadalom
legitim érdekeinek kiegвensúlвozпsa céljпból minden tömegkezelési szituпcióra
egвarпnt alkalmazható eljпrпsokat fejleszthessünk ki – az esetek eltér jellege miatt –
lehetetlen feladatnak, bпr kívпnatosnak tűnik.209

1.3.3 A TÖMEGKEZELÉSI KULTÚRÁK ÉS STÍLUSOK
A rend rség utcai politizпlпshoz, tüntet khöz és azok cselekménвeihez való
hozzппllпsa sosem azonos stratégiпk és stílusok mentén alakul, ígв a hozzпjuk
kapcsolódó taktikпk is vпltoznak.
Egв adott пllam rendvédelmi szervei пltal végrehajtott műveletek jellegét leginkпbb a
következ ténвez k hatпrozzпk meg:
 az adott пllamnak van-e alkotmпnвa, és abban garantпlt-e a gвülekezéshez
való jog védelme;
 a rend rséget centralizпlt vagв decentralizпlt kormпnвzat irпnвítja, és az
milвen mértékű kontrollt gвakorol a rend rségi stratégiпk és taktikпk felett;
 az uralkodó rendvédelmi filozófia mennвire tolerпlja a békés tüntetéseket.
Egв adott rend rség tömegkezelési filozófiпja az alkalmazott taktikпkban, a szólпs és
a gвülekezés szabadsпga gвakorlпsпnak min ségében és a normatív szabпlвozпsban
209
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tükröz dik vissza.210 A következ kben a f bb tömegkezelési filozófiпk és stratégiпk
kategóriпit, jellemz it és tartalmпt vizsgпlom.
A vizsgпlataik sorпn a tпrsadalomkutatók több tömegkezelési stratégiпt és stílust is
azonosítottak, melвeket két f filozófia mentén lehet csoportosítani.
1. Bleich és tпrsai szerint elnвomó tömegkezelési filozófiпról akkor beszélünk, ha az
alkalmazott

politikai,

jogi,

rendvédelmi

szabпlвozпs,

illetve

az

пltala

megfogalmazott üzenet, indítvпnв, irпnвvonal és eljпrпs a demonstrпlókat
büntetni, fegвelmezni vagв nekik mпs módon hпtrпnвt okozni igвekszik.
El segít tömegkezelési filozófia esetében az érintett hatósпgok a tiltakozók és
közösségeik irпnвпba megért ek, részükre kézzelfogható politikai, gazdasпgi,
tпrsadalmi el nвöket biztosítanak.211
Jól érzékelhet , hogв míg az elnвomó stílusú tömegkezelés sorпn a tömeggel
szemben igвekeznek védekezni, a megenged stílusúban a tüntet ket próbпljпk
megvédeni.212
2. Gary T. Marx a Bleich és tпrsai пltali kategorizпlпshoz hasonlóan, két
széls értékkel meghatпrozott tartomпnвba helвezi el a tömegkezelési kultúrпkat.
Míg az egвik oldalon a széls értékek a demokratikus értékeket figвelembe vev
tömegkezelésre, addig a mпsikon a totalitпrius rendszerekben megengedett
gyakorlatra jellemz ek. Az els

ilвen széls érték pпr a reprezentatív – nem

reprezentatív skпla két végpontjпn jelenik meg és azt jelenti, hogв a rend rség
mennyire reprezentпlja annak a közösségnek a tagjait, akik a tüntetésen részt
vesznek. A demokratikus vagв nem demokratikus stílusú tömegkezelés közötti
különbség Garв T. Marб szerint abból mérhet le, hogв a rend rség és a tüntet k
tevékenвsége mennyire jelenik meg a médiпban. A demokratikus orszпgokban a
tüntet k mozgalma jól érzékelhet

a tömegmédiпban, míg a rend rség szinte

észrevétlen a tüntetéseken. A diktatórikus berendezkedés esetén ez a jelenség
fordítva jelentkezik. A rend rök és a tüntet k azonosíthatósпgпnak foka azt
jelenti, hogв a két oldalon пlló személвek mennвire akarjпk elrejteni a
Adapting To Protest – Nurturing..., i. m., 30.
Erik BLEICH, Carolina CAEIRO, Sarah LUEHRMAN, State responses to ‘Ethnic Riots’ in liberal
democracies: evidence from Western Europe, European Political Science Review, Vol. 2, No. 2,
2010, 272-273.
212
FROSDICK, Steve, Policing, safety and security in public assembly facilities, International Journal
of Pinolice Science & Management, Vol. 12 No. 1, 2010, 86.
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személвazonossпgukat. A demokratikus orszпgokban egвik fél sem tart a
beazonosíthatósпgпtól, míg a kevésbé demokratikus пllamokban mindkét oldalon,
els sorban a szпmonkérhet ség és a büntethet ség elkerülésének célja fűz dik az
identitпs eltitkolпsпhoz. A rend ri tevékenвség felülvizsgпlatпt, az пllampolgпri
panaszok kivizsgпlпsпt szolgпló hivatali eljпrпsok megléte vagв hiпnвa, illetve
azok méltпnвossпga és igazsпgossпga egвértelműen meghatпrozza a rend ri
tevékenвség пtlпthatósпgпt, szпmonkérhet ségét és tisztességességét.
fokmér

Tovпbbi

Marб szerint az is, miszerint a tüntet k egвüttműköd en vagв

ellenségesen viszonвulnak-e a rend rséghez.213
A tömegkezelési filozófiпkat és stratégiпkat tehпt szпmos ténвez befolвпsolja. A
della Porta és Reiter egв szemléletes пbrпn mutatja meg, melвek ezek a ténвez k és
hogвan függnek össze egвmпssal. A ténвez k szerepét és súlвпt az értekezésem
különböz fejezeteiben fejtem ki.

1. számú ábra: A tömegkezelési stílust meghatározó tényezők
modellje214

213
214

MARX, Some Reflections on…, i. m., 263.
della PORTA, REITER, Introduction – The Policing…, i. m., 4.
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1.3.3.1 A politikai demonstrációk elnyomásának modelljei
Earl és Soule, a mozgalmak és a tüntetések elnвomпsпnak ténвez it hпrom
modellben foglaltпk össze: fenвegetettség, gвengeség és „hagвomпnвпpolпs”
A fenвegetés alapú modellben a vпrható elnвomпs mértéke a politikai elitet ér
fenвegetés mértékével arпnвos. Azok a csoportok, melвek a tiltakozпs elfogadott
intézménвein kívüli, azoktól idegen, vagв egвenesen konfrontпción alapuló
taktikпkat vetnek be, nagвobb valószínűséggel szпmíthatnak elnвomó vпlaszra.
Ugвanez a hatпs érvénвesül a rendezvénвek méreteivel kapcsolatban is. A
nagвszпmú résztvev t vonzó, ezпltal nagвobb fenвegetésként érzékelt rendezvénвek
súlвosabb reakciókat vпltanak ki a rendfenntartókból.215
A gвengeség alapú modell szerint a tiltakozó mozgalmak, csoportok gвengesége
ugвancsak elnвomó vпlaszt vпlthat ki. A represszió sikertelenségével a hatalmi elit
azt kockпztatja, hogв „nevetség tпrgвпvп” vпlik. Ennek következtében csak azokat a
csoportokat igвekszik elnвomni, amelвekr l úgв véli, hogв össze fognak omlani a
represszió alatt. A mozgalmak gвengeségének bels

és küls

okai lehetnek.

Míg a bels gвengeség a hatalom arпnвtalan vagв súlвos pressziója elleni ellenпllпs
képtelenségét jelenti, addig a küls gвengeség a küls csoportok (példпul jogvéd
szervezetek, média) és a szélesebb közösség elnвomпsra irпnвuló kontrolljпnak, az
azzal szembeni fellépésének hiпnвпt mutatja. A küls csoportok érdekl désének,
tпmogató hozzппllпsпnak hiпnвa esetén, ugвanis a mozgalmon kívül пlló aktoroknak
nincs lehet ségük az eseménвeket figвelemmel kísérni, illetve arról véleménвt
alkotni, esetleg tпmogatni.216
A rend ri szervezet jellemz in alapuló modell szerint az elnвomó jellegű stratégiпkra
különböz bels ténвez k hajlamosítanak. Az olвan rend ri szervezetek, melвek
történelmi örökségére a brutпlis és az er szakos fellépés a jellemz , illetve amelвek
egвébként is rendelkeznek az ilвen jellegű beavatkozпshoz szükséges képességekkel
és er forrпsokkal, sokkal könnвebben folвamodnak represszív megoldпsokhoz,217
amelвek az alпbbiak lehetnek:218
 a tüntet k lebeszélése a demonstrпció megtartпsпról,
215

EARL, SOULE, McCARTHY, i. m., 583.
EARL, SOULE, McCARTHY, i. m., 583-584.
217
Uo., 585.
218
Jennifer TURNER, Egyesült Államok, „Visszafoglalni az utcпt!” – A tiltakozпsok elnвomпsa és
kriminalizпciója a vilпgban, Nвílt Tпrsadalom Alapítvпnв – Ford Alapítvпnв, 2013, 9.
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 a tüntetés betiltпsa,
 tüntetésmentes területek kijelölése,
 a

demonstrпcióra

érkez

résztvev k

ruhпzatпnak,

gépjпrműveinek

jogszabпlвon alapuló, de alapos gвanút nélkülöz , megkülönböztetés nélküli
пtvizsgпlпsa,
 adott területre történ

bejutпs megakadпlвozпsa kordonok, barikпdok

segítségével,
 nagвszпmú rend r demonstratív bevetése a tüntetéseken,
 a tüntet k adott területre történ bezпrпsa, rend ri er vel való körbezпrпsa,
mozgпsuk jelent s korlпtozпsa,
 olвan kisebb fokú szabпlвsértések elkövetéséért történ

intézkedések,

amelвek felett mпs körülménвek között szemet hunвna a hatósпg,
 kénвszerít er , kénвszerít eszközök alkalmazпsa.
A kutatók az USA rendvédelmi szerveinek tömegkezelési gвakorlatпt vizsgпlva
megпllapítottпk, hogв a szervezetek intézménвi jellegzetességei jelent sen hatnak a
rendvédelmi tevékenвség sajпtossпgaira, taktikпira, rendvédelmi megoldпsaira.
Ennek következtében a rend rség politikai demonstrпciókhoz való hozzппllпsпt és az
azok szervez ivel, résztvev ivel való bпnпsmódjпt els sorban a jпr rök részére
biztosított diszkrecionпlis jogkör mértéke, a politikai elithez való kapcsolódпs
történelmi meghatпrozottsпga, a tпrsadalom többségi kultúrпjпtól elkülönül ,
formпlisan és informпlisan kialakított bels

(foglalkozпsi) kultúrпja, illetve a

rend rök biztonsпga el térbe helвezésének foka hatпrozza meg.219

1.3.3.2 A társadalmi mozgalmak tevékenységének akadályozása
rendvédelmi eszközökkel
A tпrsadalmi mozgalmak sokszor komolв kihívпst jelentenek a hatalom és
er szakszervezetei szпmпra, ezért azokat különböz

módszerekkel igвekeznek

kezelni. Az пllam nem ritkпn alkalmaz olвan – példпul a kénвszerít

er

jogosítvпnвпn alapuló – intézkedéseket, amelвek célja vagв következménвe a
szabadsпgjogok gвakorlпsпnak korlпtozпsa.220

219
220

EARL, SOULE, i. m., 148.
P.A.J. WADDINGTON, , Slippery Slopes and Civil Libertarian Pessimism, Policing and Society,
Vol. 15, No. 3, 2005, 367-368.
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Az

egвik

ilвen

megoldпs

a

mozgalmak

elnвomпsпban,

tevékenвségük

akadпlвozпsпban mutatkozik, melвnek több eszköze is lehet, mint példпul:
 titkos informпciógвűjtés,
 az érintett csoportról kedvez tlen kép kialakítпsa,
 a mozgalom er forrпsainak és képességeinek korlпtozпsa,
 az aktivistпk csoportról történ levпlasztпsa,
 a vezet k zaklatпsa, ellehetetlenítése, esetleg megsemmisítése,
 a csoporton belüli és mпs csoportok közti konfliktusok tпplпlпsa,
tevékenвségeik szabotпlпsa,221
 er teljes dezinformпciós kampпnвok folвtatпsa, valamint ellehetetlenít ,
büntet jellegű jogi szabпlвozпs megalkotпsa.222
Az olasz rend rség II. vilпghпborút követ politikai mozgalmakkal szembeni, illetve
tömegkezelési tevékenвségét vizsgпlva Reiter megпllapította, hogв az пllam az er s
központi vezetéssel irпnвított, a politikai kihívók megfigвelésén és a hírszerzésen, a
nagвszпmú, elrettentésre szпnt paramilitпris jellegű rendvédelmi er

bevetésén

alapuló stratégiпt követett. A kutató ezt, a pro- és reaktív jellegű elnвomó eljпrпsokat
egвarпnt alkalmazó módszert „hideg polgпrhпborús taktikпnak” nevezi.223
A mпsodik módszer lehet a tüntetések betiltпsa. A demonstrпciók engedélвezését,
tudomпsul vételét elemezve Christof Heвns megпllapította, hogв a rendvédelmi
szervek zavaróan sok orszпgban kapnak olвan jogkört, melв segítségével nвíltan és
szabadon tilthatnak be demonstrпciókat. Ezekben az esetekben a jogszabпlв
hatпrozza meg azokat az okokat, melвek mentén tüntetéseket tilthatnak be, azonban
ezek a szabпlвok sokszor homпlвosak, ezért önkénвes, korlпtozó értelmezésre adnak
lehet séget. Míg szпmos orszпgban rendelkezésre пll a rend rségi tiltó hatпrozatok
bírói felülvizsgпlatпnak intézménвe, addig a vilпg orszпgainak többségében ilyen
jogorvoslati lehet ség nem létezik.224 Emiatt a hatósпgokat szпmos esetben éri az a
vпd, hogв a jogszabпlвokat úgв értelmezik, hogв akadпlвt gördíthessenek a politikai
demonstrпciók, a közterületi véleménвnвilvпnítпs elé.
Idézi della PORTA, REITER, Introduction – The Policing…, i. m., 3.
EARL, SOULE, McCARTHY, i. m., 582.
223
Herbert REITER, Police and Public Order in Italy, 1944-1948: The Case of Florance=Policing
Protest - The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies, ed. Donatella della
PORTA, Herbert REITER, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998, 253.
224
Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, UN,
A/HRC/17/28, 2011, 85-86. pont

221

222

64

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

A tüntetéseket az illetékesek gyakran a rendbontпsoktól való félelmükben, mintegy
el vigвпzatossпgból tiltjпk be.225 Ezzel a megoldпssal пllva útjпt a gвülekezés szabad
joga gвakorlпsпnak, sértve meg az emberi jogokat, illetve hagyva figвelmen kívül a
nemzetközi standardokat.226 Mindezeket figвelembe véve megпllapítható, hogy a
rend rségnek nem lehetnek olвan érdekei, amelвek figвelembevételével egв
demonstrпciót engedélвez, tudomпsul vesz vagв éppen megtilt.227
A harmadik megoldпs az olвan jogszabпlв alkotпsa, amelв egвértelműen a
rendvédelmi szervek munkпjпt, a rendbontó személвek elleni fellépést könnвíti meg
vagв azok büntetését szolgпlja. A 2009-es londoni G20228 talпlkozóval kapcsolatos
tömegkezelés szakmai értékelése megпllapítja, hogв téves az az elképzelés, amelв
szerint a tüntetések okozta kihívпsokra megoldпst jelent a törvénвi szabпlвozпs vagв
annak szigorítпsa. Nem alkotható ugвanis olвan generпlis szabпlвozпs, amelв teljes
mértékben lefedi a lehetséges helвzetek пltal tпmasztott összes alternatívпt, amelвek
akkor merülhetnek fel, amikor az emberek utcпra viszik a közügвekkel kapcsolatos
пllпspontjaikat. A modern tömegkezelés kihívпsai a tüntet k befolвпsolпsпnak, az
eseménвek követésének és a tüntet k hangulatпnak megfelel

vпlaszlépési

képességeket követelnek meg, és kizпrjпk a durva jogi körnвezet пltal bemereved
gвakorlatok létjogosultsпgпt.229
A kormпnвzatok és a rendvédelemi szervek a törvénвi felhatalmazпsaik kiterjesztése,
illetve a kénвszerítés „hardаerének és szoftverének” fejlesztése révén a represszív
képességeik er sítésére törekednek. Hivatkozпsi alapjuk rendszerint a terrorizmus
elleni harc vagв a közrend védelme, alkalmanként egвedi esetekre hivatkoznak, és az
indokok köre egвre szélesedik – P.A.J., Waddington ezt a folyamatot a
„szabadsпgjogok eróziójпnak” nevezi.230

„Visszafoglalni az utcát!” – A tiltakozások elnyomása és kriminalizációja a világban, Nвílt
Tпrsadalom Alapítvпnв – Ford Alapítvпnв, 2013, 3.
http://tasz.hu/files/tasz/imce/inclo_final_web_hun.pdf (2015.01.02.)
226
Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,
UN A/HCR/23/39, 2013, 44. pont.
227
P.A.J. WADDINGTON. i. m., 10.
228
A vilпg 19 legnagвobb gazdasпgпt, valamint az Európai Uniót tömörít szervezet.
229
Adapting to protest, 2009, i. m., 7.
230
P.A.J., WADDINGTON, Slippery Slopes…, i. m., 354-355.
225
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1.3.3.3 Clark McPhail és társai tömegkezelési modelljei
McPhail és kutató tпrsai az USA rend ri szerveinek 1960 és 199ő közötti
tömegkezelési gвakorlatпt vizsgпlva két tömegkezelési kultúrпt azonosítottak. Az
egyiket „eszkalпlt er szaknak”231 nevezték el, és elnвomó, konfrontatív, a
kénвszerít eszköz dominanciпjпra alapuló megközelítésként írtпk le. A mпsik, a
„tпrgвalпson alapuló menedzselés”232 elnevezést kapta, mivel ez utóbbi els sorban az
érintett felek között kialakított kommunikпció segítségével igвekszik elérni céljait.233
McPhail és tпrsai a rend ri tömegkezelés öt olвan kulcsjellegzetességét is
azonosítottпk, melвek meghatпrozzпk, hogв a rend rség milвen stratégiпt alkalmaz a
tüntetések kezelésére.234
rend rség

hogвan

véleménвnвilvпnítпshoz

Az els

viszonвul
való

ilвen jellegzetesség azt mutatja meg, hogв a
a

tüntet k

alapjogпhoz.

Az

szabad

gвülekezéshez

elnвomó-konfrontatív

és

stílusú

tömegkezelést gвakorló hatósпgok hajlamosak az említett jogokat figвelmen kívül
hagвni, elutasítani, valamint a tüntetéseket betiltani. Ezzel ellentétben a pпrbeszéd
alapú megközelítés esetén e jogok biztosítпsa a rend rség els szпmú céljai között
szerepel, védelmük a személв és a vagвonbiztonsпggal egвenrangú figвelmet kap.
A mпsodik jellegzetesség a közrend megzavarпsпval szembeni hatósпgi tolerancia
szintje. Az elnвomó-konfrontatív stílusú rendvédelem nem tűri a politikai jogok
gyakorlпsпval jпró szokatlan formпjú tüntetéseket, rendbontó taktikпkat, a közösségi
normпk enвhébb fokú megsértését, a közlekedés, illetve mпsok nвugalmпnak
megzavarпsпt, valamint mпs egвéb nem jogszerű, de békés tevékenвséget. A
pпrbeszédre tпmaszkodó rend rség viszont a még elfogadható szintű rendbontпst a
tüntetés melléktermékének tekinti. Nem tiltja be a demonstrпciókat, de törekszik a
közrend megzavarпsпnak minimalizпlпsпra, példпul azzal, hogв tüntet ket id ben és
térben odairпnвítja, ahol a legkevesebb zavart okozhatjпk. A kutatók egвetértenek
P.A.J Waddington azon megпllapítпsпval, miszerint az olвan demonstrпció, ahol

Eredeti angol elnevezés: escalated force
Eredeti angol elnevezés: negotiated management
233
McPHAIL, Clark, SCHWEINGRUBER, David, McCARTHY, John, Policing Protest in the
United States: 1960-1995=Policing Protest - The Control of Mass Demonstrations in Western
Democracies, della Porta, Donatella - Reiter, Herbert (eds), Minneapolis, University of Minnesota
Press, 1998, 50.
234
Uo., 51-54.
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valamiféle törvénв- vagв szabпlвszegés nem történik, nem is érdemli meg a tüntetés
elnevezést.235
A harmadik esetben, az elnвomó-konfrontatív stílust gвakorló rend rség és a
tüntet k közti kommunikпció minimпlis szintű – nincs pпrbeszéd a rendezvénвt
megel z en, alatt, illetve azt követ en sem. A kommunikпció hiпnвa félreértéseket
eredménвez, amelв az er szak eszkalпciójпhoz vezethet. A pпrbeszédet – mint
taktikai eszközt – alkalmazó rend rség ezzel szemben elengedhetetlennek tartja a
felek közötti kommunikпciót, ugвanis tisztпban van azzal, hogв csak ezúton
biztosítható egв id ben a jogok szabad gвakorlпsa és a közrend megzavarпsпnak
megel zése, kézben tartпsa.
Negвedik jellegzetességként az elfogпsok és el пllítпsok gвakorisпgпt, illetve módjпt
hatпroztпk meg a kutatók. Az elnвomó-konfrontatív stílus els sorban a kénвszerít
er re alapoz, és törvénвsértés esetén a rend rök igвekeznek azonnal személвi
szabadsпgot korlпtozó intézkedéseket foganatosítani, néha még akkor is, ha nem is
történt jogszabпlвsértés. A jogsért , vagв annak vélt személвek lefogпsa er szakos
módon történik, s t esetenként a tüntet k kiemelését a hangadók eltпvolítпsпra vagв
büntetésére hasznпljпk. A pпrbeszéd alapú megközelítés esetén a személвi szabadsпg
korlпtozпsa kizпrólag mint végs eszköz jöhet szóba, akkor is csak célzottan, és csak
azzal szemben, aki egвértelműen szabпlвt szegett. Az elkövet ket el ször felszólítjпk
a cselekménвük befejezésére, és amennвiben ez nem vezet eredménвre, a lefogпst
fegвelmezetten, a demonstrпlók bпntalmazпsпt kerülve, megfelel

dokumentпlпs

mellett hajtjпk végre. A szabпlвos és az er szakot elkerülni igвekv lefogпsok, a
hatékonв adminisztrпció, valamint az el пllítпsból való gвors szabadítпs érdekében a
rend rség tпrgвalпst folвtat a rendez kkel.
Végül a kénвszerít er alkalmazпsпnak mértéke és módja szintén jelent s szerepet
jпtszik a tömegkezelési stílusok jellemz i között. Az elnвomó-konfrontatív
megközelítés a kénвszerít er re kétségtelenül mint a tüntet k kezelésének alapvet
és meghatпrozó eszközére tekint. A rend rség az er egвértelmű demonstrпlпsпval,
mintegв kénвszerít eszköz „shoа-val”236 lép fel a rendezvénвen, majd amennвiben
a tüntet k a tevékenвségük befejezése vagв korlпtozпsa tekintetében nem követik a
rend rök utasítпsait, be is vetik azokat. Ezzel szemben a pпrbeszédre tпmaszkodó
235
236

P.A.J Waddington, Controlling Protest…, i.m., 118.
Az angol eredetiben: show of force
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rend rség a kénвszerít er t minimпlisan szükséges mértékig, kizпrólag a személв és
vagyonbiztonsпg érdekében, valamint a jogsért k lefogпsa érdekében alkalmazza.

1.3.3.4 Della Porta tömegkezelési tipológiája
Della Porta és Reiter a XX. szпzad mпsodik felének, XXI. szпzad els

felének

lénвegesebb taktikai megoldпsait vizsgпlva, négв meghatпrozó stratégiпt különített
el. Az els esetében a rend rség inkпbb törekszik a béke fenntartпsпra, mint a
törvénвek maradéktalan betartatпsпra, ezért a demonstrпciókkal természetszerűleg
egвütt jпró kisebb súlвú törvénвsértéseket tolerпlja, és igвekszik elkerülni a
kénвszerít

er

alkalmazпsпt. A mпsodik stratégia szerint az aktivistпkkal és a

szervez kkel következetesen felépített és fenntartott kapcsolaton keresztül igвekszik
felügвelni-irпnвítani a tüntetések eseménвeit, ígв a velük való tпrgвalпsra és
megegвezésre helвezi a hangsúlвt. A harmadikban a megel zést is szolgпló
informпciógвűjtésre

koncentrпlnak,

ellen rizni-irпnвítani

a

tüntet k,

informпciógвűjtés a jogsért

és

a

felderítésen

valamint

keresztül

csoportjaik

igвekeznek

tevékenвségét.

Az

személвek közvetlen beavatkozпs vagв intézkedés

nélküli, kés bbi eljпrпshoz szükséges beazonosítпsпra, bizonвítékok beszerzésére is
kiterjed. A negвedik stratégia követ i mindenпron a törvénвek és a közrend
primпtusпnak kívпnnak érvénвt szerezni, akпr kénвszerít eszközök bevetésével és
fizikai er szak alkalmazпsпval is.237
Della Porta tovпbbп néhпnв ellenkez el jelű jelz pпr egвmпs mellé пllítпsпval is
igвekszik megadni a rendvédelemi stílusok jellemz it. A brutпlis és a puha jelz a
kénвszerít er alkalmazпs fokпnak két végpontjпt jelenti. Az elnвomó vagв tolerпns
szembeпllítпs a tiltó és akadпlвozó, illetve a türelmes és megenged hozzппllпs közti
különbséget hangsúlвozza. A diffúz vagв szelektív jellemz az elnyomott csoportok
szпma alapjпn hatпrozható meg. Az el bbi kategóriпba az a rendvédelmi stílus
tartozik, amelвik „vпlogatпs nélkül”, minden csoportot ellenségnek tekint, míg a
szelektív csak a ténвlegesen törvénвellenes tevékenвséget végz

politikai

csoportokkal foglalkozik. Legпlis/illegпlis stílusok azt jelzik, hogв a rend rség, a
rend rök mennвire tisztelik a törvénвeket és azok szellemében vagв ellenére végzik
tevékenвségüket.

A

tömegkezelés

a

vonatkozпsпban lehet reaktív vagв megel z
237
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kapcsolatos

kommunikпciójпban

konfrontatív

vagв

konszenzusra

törekv

magatartпst tanúsíthat. Gondolkodпsпban és alkalmazkodóképességében merevnek
vagв rugalmasnak, a

„jпtékszabпlвok” megпllapítпsпban formпlisnak vagв

informпlisnak, míg felkészültségében, képzettségében professzionпlisnak vagв éppen
„kisiparosnak” mutatkozhat.238
Kutatпsai sorпn della Porta tovпbb finomította a tömegkezelési stratégiпkról alkotott
képet, melвbe újabb пrnвalatokat bevonva, tovпbbi négв kategóriпt hozott létre. Az
пltala közreműködésen alapuló modellnek nevezett stratégiпt a kutató szerint a
szervez k és a rend rség közötti egвüttműködés jellemzi, melвnek keretén belül a
rend rség a tüntet ket és a kockпzattal érintett „célpontokat” egвforma mértékben
védi,

miközben

maga

alig

észrevehet

marad

(alacsony

profil).

Az intenzív tпrgвalпson alapuló modellnek nevezett stratégia szerint jпr el a
rend rség a közrendre komolвabb fenвegetést jelent vagв veszélвekkel jпró, de
békés demonstrпciók (pl. utak, vasutak lezпrпsa, kiemelt objektumok blokпdja)
esetén. Az ilвen esetekben a rend ri jelenlét jelent s és a demonstrпlók szпmпra
egвértelműen érzékelhet , azonban a konfrontпciót a rend rök végig tпrgвalпsokkal
igвekeznek elkerülni, miközben mindent megtesznek, hogв a kívülпllók szпmпra
nehézséget

jelent

ténвez ket

(pl.

forgalmi

dugó

kialakulпsa)

enвhítsék.

„Rituпlis patthelвzetnek”239 nevezi della Porta a harmadik modellt, melyben a
tüntet ket a potenciпlis er szak elkövetését l az ahhoz elégségesnek ítélt, de
észszerű tпvolsпgot tartó rend ri er

telepítésével és jelenlétével igвekeznek

elrettenteni. A rend rök tömegoszlató felszerelést és véd eszközöket viselnek, a
veszélвeztetett objektumok köré kordonokat telepítenek és a vonuló tüntet ket nem
engedik letérni arról az útvonalról, amelвr l el zetesen megпllapodtak.
A negвedik a totпlis kontroll stratégiпja, amelв a lehetséges rendbontók teljes
elszigetelésének taktikпjпt, a kockпzattal érintett terület teljes ellen rzés alп vonпsпt,
bпrmelв személв ott történ mozgпsпnak kockпzattп nвilvпnítпsпt, és emiatt teljes
kizпrпsпt foglalja magпban. Ez a taktika a labdarúgó mérk zések biztosítпsпnak
preferпlt formпja. A szurkolótпborokat üresen hagвott néz téri szektorokkal vagв
rend r sorfallal vпlasztjпk el egвmпstól, a jelent s szпmú rend ri er t teljes

238
239

Idézi della PORTA, REITER, Introduction – The Policing…, i. m., 4.
Eredetiben: ritualized standoff
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tömegoszlató és véd felszerelésben a résztvev khöz közel telepítik, illetve ket zпrt
tömegben mozgatjпk, robosztus rend ri er vel kísérik.240
Della Porta és Reiter igвekszik az пltaluk felismert stratégiпkat a McPhail és tпrsai
пltal definiпlt kultúrпkkal összekapcsolni és egв mпtriбban értelmezni (2. szпmú
пbra).241
Eszkalált erőszak

Kényszerítő jellegű
stratégia

Lenвűgöz erejű kénвszerít
er bevetése, még a kisebb
súlвú jogsértésekt l is,
elrettentés céljпból.
A szervez kkel kiépített
kapcsolatot megfélemlítésre
hasznпlja fel.

Tárgyaláson alapuló
menedzselés

Tolerпlja a kisebb súlвú
jogsértéseket.

A partneri kapcsolat célja a
gвülekezéshez való jog
gвakorlпsпnak biztosítпsa.
Célzott informпciógвűjtés a
Általпnos, mindenre kiterjed
Információs
jogsértések szankcionпlпsa
informпciógвűjtés.
stratégia
céljпból.
2. ábra: A tömegkezelési stratégiák és kultúrák összefoglaló mátrixa
Meggyőzésre
alapozó stratégia

1.3.3.5 Stefan Holgersson tömegkezelési tipológiája
Holgersson,242 svéd kutató két kategóriпba sorolja a tömegkezelési stílusokat:
konfliktuscsökkent és konfliktust generпló; és mindkett t négв-négв folвamattal
jellemzi. A konfliktuscsökkent stílus mindig пrnвaltan kezeli a helвzetet, elfogadva
azt a ténвt, hogв a tömeg nem egвséges, tovпbbп képes különbséget tenni a benne
lév

egвének és a csoportjaik között. Vezérelvei a tervezés és az el készület

alapossпga, az egвértelmű szabпlвok, a letisztult célok és a következetes vezetésirпnвítпs kialakítпsa, illetve a ténвszerű informпciók birtoklпsa. Az e szempontok
figyelembevételével kialakított szervezettség egвben a nвugodt és higgadt
végrehajtпs garanciпja is. A megnвugtató és lefegвverz

hozzппllпs пtvitt és

esetenként szó szerinti értelemben is képes fegвverletételt elérni, megnвugvпsra bírni
a szembenпlló felet, feleket. A többszempontú megközelítés elfogadпsa lehet vé
teszi, hogв a csoportok néz pontjai (ideértve a rend rséget is) egвformпn
érvénвesüljenek a szélesebb közösség felé.
A konfliktuscsökkentéssel szemben, a konfliktust generпló megközelítés jellemz i a
kategorizпlпs, a kпoszokozпs, a provokпció és az egвoldalú megközelítés. A
della PORTA, Police Knowledge…, i. m., 233.
della PORTA, REITER, i. m., 14.
242
Stefan Holgersson volt pпrbeszéd rend r, a koncepció kidolgozпsпnak egвik felel se.
240

241
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kategorizпlпs a tüntet k különböz

csoportjainak sztereotipizпlt,243 el ítéletes

percepciójпban jelentkezik. A kпoszokozпs – az informпció visszatartпsпval vagв
éppen ellenkez leg, a híresztelések terjesztésével, a folвton vпltozó tervek tudomпsra
hozпsпval stb. – a bizonвtalansпg és a nвugtalansпg érzetét kelti, illet leg zűrzavart
von maga utпn. A rend rség пltal indukпlt provokпció a mпsik felet védekezésre,
menekülésre vagв tпmadпsra készteti, míg az egвoldalú megközelítés, a tüntet k
tevékenвségének hatósпgok szemszögéb l való bemutatпsa, az érintett politikai
csoport tпrsadalmi elszigetelésének szпndékпt jelenti.244

1.3.3.6 A deszkalációs filozófia előretörése
A brit rend rség mпr a múlt szпzad két nagв hпborúja között rпébredt arra, hogв a túl
keménвkezű tömegkezelés képes az пllam biztonsпgпt destabilizпlni azzal, hogв
meger síti a tüntet k eltökéltségét, valamint erodпlja a rend rség irпnti közbizalmat.
Ezt elkerülend , kés bb mпr kevésbé represszív245 stílusban, az ún. deszkalпciós246
stratégia mentén igвekeztek a politikai demonstrпciókat biztosítani.247
Az USA rend rségeinek 1960-as évekbeli tömegkezelését vizsgпló Eisenhoаerbizottsпg is arra következtetésre jutott, hogв a közrend nagвmértékű megzavarпsпnak
kezelésére bevetett, kénвszerít er alkalmazпsпn alapuló stratégia haszontalan volt
és gвakran inkпbb súlвosbította, mintsem megoldotta a kialakult helвzetet.248
A deszkalпciós stratégia – az er szak kirobbanпsпnak megel zése, illetve a kialakult
er szak csökkentése-megszüntetése érdekében – a teljes körű egвüttműködésre
törekszik. Jellemz je, hogв a tüntet k és a rend rség képvisel i a demonstrпciót
megel z en megtпrgвaljпk a rendezvénв részleteit, mint példпul a vonulпs útvonalпt,
illetve a vпrható magatartпsformпkat, ide értve azokat a kisebb fokú, többé-kevésbé
szimbolikus jellegű jogsértéseket is, amelвeket a rend rség még kész tolerпlni. A
megпllapodпsokat és a kommunikпciós csatornпkat mindkét fél tiszteletben tartja és a
rendezvénв teljes ideje alatt „üzemelteti”. A rend rség az er szakos csoportokat

Sztereotípia: пltalпnosító véleménв, el ítélet
HOLGERSSON, i. m., 35-36.
245
elnвomó
246
fokozatos csökkentés
247
REINER, i. m., 43.
248
Idézi MCPHAIL, SCHWEINGRUBER, MCCARTHY, i. m., 56.
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levпlasztja a békés és jogkövet csoportokról, a többséget pedig nem "hпborgatja" a
békés gвülekezés jogпnak gвakorlпsпban.249
Della Porta és tпrsai az elmúlt fél évszпzad tömegkezelési filozófiпit, stratégiпit,
stílusait értékelve megпllapítjпk, hogв a nвugati demokrпciпkon végigvonuló 1968-as
tiltakozпsi hullпm jelent s fordulatot hozott a tömegkezelésben. Ezt követ en
ugвanis a hatósпgok növekv türelemmel viszonвultak a politikai demonstrпciókhoz,
és az eszkalпlt er szak250 kultúrпjпtól elmozdulпs történt a tпrgвalпson alapuló
menedzsment251 kultúrпja felé, amelвet egвre inkпbb a tпrsadalmi csoportokkal való
pпrbeszéd jellemez.252 Azonban ez nem jelenti azt, hogв az EU tagпllamainak
rend rségei az utóbbi évtizedekben mindig is kesztвűs kézzel bпntak volna a
tiltakozпsok résztvev ivel. Mint azt egв 2002-ben készült, az alapvet emberi jogok
érvénвesülését vizsgпló EU tanulmпnв is megпllapítja: a rend rségek a
tömegkezelési

tevékenвségüket

nem

minden

esetben

végezték

megfelel

felkészültséggel, és ez a hiпnвossпg nem egв alkalommal súlвos és tömeges
jogsértéseket eredménвezett.253 A jogellenes cselekménвek pedig a tпrsadalmon
belüli heves vitпkhoz, a szervezetek elismertségének és morпljпnak gвengüléséhez
vezettek.
Nвerni egв tömegkezelési helвzetben nem olвan, mint megnвerni egв csatпt. A
hadseregek lehetnek legв zhetetlenek, de ezzel azt kockпztatjпk, hogв a polgпrok
elnвomó szervezetként tekintenek rпjuk. A rendvédelmi szervek esetében a gв zelem
viszont azt jelenti, hogy a feladataik elvégzésében úgв legвenek sikeresek, hogв
közben morпlisan mindvégig magas szinten пllnak.254

1.4. A KÉNYSZERÍTŐ ERŐ ÉS A TÖMEGKEZELÉS
KAPCSOLATA
A magвar szakirodalomban több megnevezéssel is utalnak a jogszerű rend ri
intézkedés foganatosítпsпhoz alkalmazott, többféle formпban255 megjelen er szakra.

249

della PORTA, REITER, i. m., 14.
Eredeti angol kifejezés: escalated force
251
Eredeti angol kifejezés: negotiated management
252
della PORTA, PETERSON, REITER, i. m., 3.
253
E.U. Network of Independent Experts in Fundamental Rights (CFR-CDF): Report on the Situation
of Fundamental Rights in the European Unio and Its Member States in 2002, 2002, 115.
254
KENNY, MCPHAIL, WADDINGTON, i. m., 2.
255
verbпlis, agresszív viselkedés, tettlegesség stb. formпjпban megjelen

250
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A Kénвszerít

Eszközök című fejezetében, az Rtv. sajпtos tпrgвi eszközöket,256

szolgпlati пllatot sorol fel, de ugвanitt említi meg a csapater alkalmazпsпt is, amelв
önmagпban még nem feltétlenül jelent kénвszerítést (lпsd pl. tпrgвak vagв eltűnt
személвek felkutatпsa). Tovпbbп itt tпrgвalja az Rtv. a tömegoszlatпst is, mint
taktikai elemet, amely – ahogyaz azt a Csapatszolgпlati Szabпlвzat is leszögezi –
megvalósítható kénвszerít eszközök alkalmazпsa nélkül is,257 de ett l függetlenül
kénвszerítésnek

tekinthet .

Ezeken

túl

a

testi

kénвszer

sem

tekinthet

eszközalkalmazпsnak. Elfogadható azonban a kifejezés abból a szempontból, hogв
ha egв olвan eszköztпrként értjük, amelв minden olвan kelléket magпban foglal, ami
a szemben пlló fél magatartпsпt akпr csak fenвegetéssel is korlпtozza, illetve
tevékenвségét megszakítja. Ilвen lehet példпul a rпkiпltпs, a pajzsok rend rbottal
történ csapkodпsa, az alakzatban lév rend rök egвszerre lépése stb.
Az angol nвelvű szakirodalom egвséges use of force-szal (er

alkalmazпs)

hivatkozik a tпrgвalt fogalomra, amelвb l a force szó jelentése magвar fordítпsban
az er szóval adható vissza a legjobban. лrtekezésemben magam is a kénвszerít er
kifejezést hasznпlom, ami – mint azt lпttuk – többet jelent a kézzel fogható
kénвszerít eszközöknél, és meglпtпsom szerint pontosabban is jelöli meg a tпrgвalt
fogalmat.

1.4.1 A KÉNYSZERÍTŐ ERŐ FOGALMA, JELLEMZŐI
Hautzinger szerint a kénвszerít eszköz (er ) „a közrend, közbiztonsпg fenntartпsa
érdekében eljпró szervek пltal jogszabпlвban meghatпrozott módon alkalmazható
olвan hatósпgi aktus, amelв szükségszerűen, az intézkedés törvénвes céljпnak
megvalósulпsa érdekében az alapvet

emberi jogok (ígв különösen az emberi

méltósпg, személвies szabadsпg, testi épség, végs esetben az élethez fűz d jogok)
korlпtozпsпval, illetve sérelmével jпr”.258
Hautzinger definíciója is alпtпmasztja az пltalam hasznпlt kénвszerít er kifejezés
létjogosultsпgпt, hiszen a fogalomban egвenl séget tesz az eszköz és az aktus közé,
bilincs, vegвi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rend rbot stb.
11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítпs a Magвar Köztпrsasпg Rend rségének Csapatszolgпlati
Szabпlвzata kiadпsпról, 330. pont
258
HAUTZINGER Zoltпn, A rendészeti kényszerítő eszközök alkalmazásának
alapelvei=Tanulmányok a "Határőrség és rendészet" című tudományos konferenciáról, szerk.
HAUTZINGER Zoltпn, Pécs, Magвar Hadtudomпnвi Tпrsasпg Hatпr r Szakosztпlв Pécsi
Szakcsoport, 2002, 69.
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ami – a véleménвem szerint – zavaróan hat, mivel egв cselekménв nem lehet eszköz
is egyben.
Alpert és Dunham szerint a kénвszerít er alkalmazпs nem mпs, mint fizikai er ,
vegвi anвag vagв fegвver hasznпlata az intézkedés alп vont személlyel szemben,
annak kontrollja céljпból.259
A két fogalmat egвbevetve megпllapítható, hogв a kénвszerít er , a kénвszerít
eszközök alkalmazпsa nem jelent mпst, mint fizikai er alkalmazпsпval, vagв annak
kilпtпsba helвezésével irпnвítani, felügвelet alatt tartani mпs személвeket, illetve
korlпtozni cselekvésüket vagв megtörni ellenпllпsukat. A kénвszerít er nek nem
mindig kell fizikai er szak alkalmazпsпban megnвilvпnulnia, kénвszerítés lehet a
rend r felszólítпsa, utasítпsa is,260 amennyiben az érintett személв engedetlensége,
passzív vagв aktív ellenszegülése esetén a rend r fizikai er vel is kikénвszeríthetné
jogszerű akaratпt.
A rend ri intézkedésnek mindenki köteles magпt alпvetni, illetve a rend r az akaratпt
ki is kénвszerítheti, függetlenül az intézkedés alп vont belпtпsпtól. A kikénвszerítés
sorпn a rend r leküzdi a szembeszegül személв ellenпllпsпt, és korlпtozhatja annak
személвi szabadsпgпt.261 A kénвszerít er tudatos alkalmazпsa tehпt a rendvédelem
egвik kulcsténвez je,262 nélküle sok esetben nem lenne lehet ség a rend ri
intézkedéseket végrehajtani.
A US Department of Justice263 1999-ben felmérte a kénвszerít er alkalmazпsпt és
az alпbbiak szerint összegezte megпllapítпsait.264
 A kénвszerít

er

alkalmazпsпnak gвakorisпga – az összes intézkedés

szпmпhoz viszonвítva – alacsony.
 A kénвszerít

er

alkalmazпsпra пltalпban annak legenвhébb eszközének

igénвbevételével (testi kénвszer) kerül sor.
Geoffrey P. ALPERT, Roger G. DUNHAM, Understanding Police Use of Force – Officers,
Suspects, and Reciprocity, Cambridge University Press, New York, 2004, 45.
260
Idézi A studв of complaints involving the use of batons bв the police in Northern Ireland, Belfast,
Research Branch Police Ombudsman for Northern Ireland, 2003, 8.
261
Az пllampolgпri jogok orszпggвűlési biztosa пltalпnos helвettesének jelentése az OBH ő37Ő/200ő.
szпmú ügвben, 200ő, Ő.
262
Adam CRAWFORD, Plural policing in the UK: policing beyond the police=Handbook of
Policing, ed. Tim NEWBURN, Cullompton, Willan Publishing, 2008, 149.
263
Az Amerikai Egвesült Államok Igazsпgügвi MInisztériuma
264
Use of Force by Police – Overview of National and Local Data, Washington DC, U.S. Department
of Justice Office of Justice Programs, 1999, 7-8.
259

74

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

 Fizikai er szak alkalmazпsпra пltalпban akkor kerül sor, ha olвan személвt
fognak el vagв пllítanak el , aki a rend ri intézkedésnek ellenпll.
 A kénвszerít er alkalmazпsпnak gвakorisпga nem függ az azt alkalmazó
személв jellemz it l, mint példпul a korпtól, nemét l és nemzetiségét l.265
 A fizikai er szak alkalmazпsпra nagвobb valószínűséggel kerül sor, ha az
intézkedés alп vont alkohol vagв tudatmódosító szer hatпsa alatt пll, valamint
ha szellemileg sérült.
 A kénвszerít er t alkalmazók kisebb hпnвada arпnвtalanul magas szпmban
veszi ki részét az ilвen esetekb l.

1.4.2 A KÉNYSZERÍTŐ ERŐ ÉS A RENDŐRSÉG
A demokratikus berendezkedés működését biztosító hatékonв пllam – néhпnв jól
körülhatпrolt és kivételes esett l eltekintve – polgпrai szпmпra megtiltja az er szak
szabad alkalmazпsпt, ugвanis e korlпtozпs nélkül nem a politikai konszenzus, hanem
az er szakon alapuló versenв döntene a politikai hatalom birtoklпsпról.266 A fizikai
er szak, a kénвszerít

er

alkalmazпsпnak jogosultsпga ebb l kifolвólag пllami,

illetve rendvédelmi hatósпgi monopólium.267 Ennek megfelel en szinte kizпrólag az
пllam rendelkezik azon felhatalmazпssal, miszerint a sajпt vagв a közösség léte
érdekében polgпraival szemben er szakot alkalmazzon.268
A vilпg bпrmelв orszпgпnak rendvédelmét vizsgпlva megпllapíthatjuk, hogв
létrehoznak olвan szervezeteket, amelвeket a fizikai er szak különleges hatalmпval
ruhпznak fel, mivel még a fejlett tпrsadalmakban is el fordulnak olвan konfliktusok,
amikor szükségessé vпlik a fizikai er vel megtпmogatott beavatkozпs.269 Az
er szakszervezetek közül talпn rend rség a legfontosabb intézménв, amelв
különleges jogosítvпnв kap arra, hogв a polgпrokat ideiglenesen megfossza személвi
szabadsпguktól,

korlпtozza

ket

jogaik

gвakorlпsпban,

illetve

rendkívüli

A felmérés az USA rend ri szerveit vizsgпlta, ahol jelent s a különböz etnikumokhoz tartozó
rend rök szпma.
266
Guide to Rule of Law Country Analysis: The Rule of Law Strategic Framework - A Guide for Usaid
Democracy and Governance Officers, USAID’s Office of Democracв and Governance, Rule of
Law Division, 2010, 7.
267
FINSZTER Géza, Rendészet – rendvédelem közjogi megközelítésben=Pécsi Határőr Tudományos
Közlemények, szerk. GAÁL Gвula, HAUTZINGER Zoltпn, IX. kötet, Pécs, 2008, ő6.
268
Maurice, PUNCH, Shoot to Kill – Police, firearms and fatal force, The Policy Press, Bristol, 2011,
4.
269
KORINEK, i. m., 139.
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körülménвek között velük szemben er szakot alkalmazzon,270 és az er szak
alkalmazпsпra munkatпrsait bпtorítsa és képezze is.271 Ennek következtében a
rend rök szinte egвedülпlló jogosultsпggal rendelkeznek arra, hogв intézkedéseik
sorпn

mпsokat

fizikailag

megérinthessenek,

bel lük

egвüttműködést

kénвszeríthessenek ki, még akпr súlвos testi sérelem okozпsa272 és végs esetben
életük elvétele пrпn is.273 A kénвszerít er alkalmazпsa éppen e hatпsai miatt kerül
újra és újra a figвelem középpontjпba.274
Az ideпlis пllamban a polgпrok önként, ellenkezés nélkül követik a törvénвt. A
valódiban pedig a jogsért kkel szemben a rend rök intézkednek, intézkedéseiknek
akпr er vel is érvénвt szerezhetnek.275 Ez a hatósпgi kénвszer nem mпs, mint „a
jelenben ható vagв a jöv re szóló fenвegetés”.276 Az er szak éppen azért hatékonв,
mert „közel és jelen van”. Ígв az er szak mindig „kénвszerít bb és közvetlenebb a
hatalomnпl”.277
A kénвszerít er alkalmazпsa két dolog miatt hordoz nagв jelent séget. Egвrészt,
mert magпban foglalja az пllam lénвegi funkcióinak végrehajtпsпt, mпsrészt mert
hatпssal van a közösség – a rend rség és a kormпnвzat irпnвпba tanúsított –
attitűdjére és magatartпsпra.278
A kifinomultabb rendvédelmi modellek azt sugalmazzпk, hogв a formпlis
igazsпgszolgпltatпs és a rendvédelem a tпrsadalmi kontrollnak csak az egвik
lehetséges módja. Az egвének nemcsak a hasznon és a kockпzaton alapuló
instrumentпlis szпmítпsok miatt vпlnak jogszabпlвkövet vé, hanem mert úgв tartjпk,
hogв ez a helвes. A szocializпció, a pszichológiai fejl dés, a morпlis megközelítés, a

Guidebook on Democratic Policing…, i. m., 9.
ALPERT, DUNHAM, i. m., 1.
272
Graeme R. NEWMAN, Foreworld=Police Use of Force – A Global Perspective, ed. Joseph B.
KUHNS, Johannes KNUTSSON, Santa Barbara, California, Praeger, 2010, 38.
273
Emberi Jogok Európai Egвezménвe 2. cikk.
274
Joseph B. KUHNS, Johannes KNUTSSON, Introduction=Police Use of Force – A Global
Perspective, ed. Joseph B. KUHNS, Johannes KNUTSSON, Santa Barbara, California, Praeger,
2010, 3.
275
ALPERT, DUNHAM, i. m., 18.
276
FINSZTER Géza, A rendészet jogi természete, rendvédelem – honvédelem=Pécsi Határőr
Tudományos Közlemények I., Magвar Hadtudomпnвi Tпrsasпg Hatпr r Szakosztпlв Pécsi
Szakcsoportja, Pécs, 2002, 22.
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Elias CANETTI, A tömeg és hatalom. Bp., Európa Könвvkiadó, 1991, 289.
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Idézi A studв of complaints…, i. m., 8.
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közösségi hпttér, a tпrsadalmi normпk és kapcsolatok mind-mind alapjai a
normakövetésnek.279

1.4.3 A KÉNYSZERÍTŐ ERŐ LEGITIMITÁSA
A rend ri szervezetek kénвszerít er alkalmazпsпra a dichotómia a jellemz . Ez a
kett ség azt jelenti, hogв miközben felhatalmazпssal rendelkeznek a fizikai er szak
alkalmazпsпra, addig az egвik legnagвobb kihívпs éppen az, hogy ennek az
er szaknak legitimitпst adjanak. Ígв a rend rségnek nemcsak arra kell törekednie,
hogв megel zze az er szak szükségtelen, vagв arпnвtalan alkalmazпsпt, hanem arra
is, hogв azt a polgпrok is elfogadjпk szükségesnek és arпnвosnak. 280 A közösség
ugвanis azt vпrja el, hogв az
rend rség is.

281

értékeit és normпit ossza, képviselje és szimbolizпlja a

Azaz meger sítést nвer Robert Peel korпbban mпr említett

megпllapítпsa, miszerint a rend rség a közösség része, a közösség pedig maga is
rend rség.282
De mit is jelent esetünkben a legitimпció? A legitimпció az a tпrsadalmi hiedelem,
miszerint az adott intézménв alapos okból létezik, jogпban пll azokat a funkciókat
elvégezni, amelвekkel felruhпztпk, valamint rendelkezik az arra irпnвuló
jogosultsпggal, hogв megszabja mпsok helвes viselkedési formпit.283
Az пllami felhatalmazпssal gвakorolt kénвszer jogszerűségét és a helвes viselkedési
mintпk alakítпsпnak jogosultsпgпt hпrom sajпtossпg jellemezi. Eszerint azok
jogszerűek, mert alkalmazпsuknak a jog пltal meghatпrozott szigorú rendje van;
szakszerűek, mert a kénвszer bevetését specialistпkra bízzпk, akik annak
technológiпjпt szakmaként sajпtítottпk el; és szolgпlatszerűek, mert a végrehajtókat a
közszolgпlattal vпllalt jogi kötelességek és etikai elvek irпnвítjпk, nem pedig
személвes indulatok.284
A legitim kénвszerít er alkalmazпsпnak jogszerűségét az alapozza meg, hogв a
felhatalmazпs mindig törvénвb l szпrmazik, korlпtait és tilalmait is jogszabпlв
279

Jonathan JACKSON, Mike HOUGH, Ben BRADFORD, Katrin HOHL, Kuha JOUNI, Policing by
Consent: Topline Results (UK) from Round 5 of the European Social Survey, European Social
Survey, 2012, 3-4.
280
Electronic Control Weapon Guidelines 2011, Police Executive Research Forum, Community
Oriented Policing Services U.S. Department of Justice, 2011. 3.
281
JACKSON, SUNSHINE, i. m., 213.
282
Definition of policing by consent, Home Office honlapja, 2012.
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JACKSON, HOUGH, BRADFORD, HOHL, JOUNI, i. m, 4.
284
FINSZTER, A rendészet elmélete, i. m., 137.
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hatпrozza meg, és alkalmazпsпért a rendvédelmi szerv, illetve annak eljпró tagja
felel sséggel tartozik.285 Ennek tekintetében a kénвszerít

er

alkalmazпsпnak

jogszabпlвok пltal szabпlвozottnak, arпnвosnak kell lennie, és azt csak a
tпrsadalmilag elfogadott célok érdekében vehetik igénвbe az arra jogosultak.
Ugвanakkor a rend rséggel szemben tпmasztott magas elvпrпsok nemegвszer
vezetnek a kénвszerít er intenzív alkalmazпsпhoz.286 A túlkapпsokra reagпlva, az
ellenz k azt hangoztatjпk, hogв a kénвszerít er alkalmazпsa mindig önkénвes és
jogellenes, ígв arra nincs szükség, míg a rend rök úgв vélik, hogв tettük
szükségszerű, azaz a közösség és az igazsпg érdekében történik. 287 A rend rségnek
ennek következtében folвamatosan egвensúlвoznia kell a hatékonвsпg és a
legitimпció között, ígв céljait a kontroll és a konszenzus megfelel en kialakított
harmóniпjпval kell elérnie.288
A diktatórikus berendezkedésű пllamokban az er szakot egвértelműen az elnвomпs
érdekében alkalmazzпk. Ennek eszközei lehetnek a halпlbrigпdok, a kínzпs, az
emberrablпs, az önkénвes igazsпgosztпs, melвek sorпn a „rendfenntartók”
büntetlenül okozhatnak testi sérelmet mпsoknak, illetve vehetik el életüket.289
A jogszerű kénвszerít er alkalmazпs kritériumai a következ ekben foglalhatók
össze. Az alkalmazпs kizпrólagos célja csak a jogellenes пllapot vagв cselekménвek
megel zése, megszakítпsa, illetve a felel sségre vonпs biztosítпsa lehet. Az
alkalmazпsnak szükségesnek, minimпlisnak, arпnвosnak, professzionпlisnak kell
lennie és csak a jogellenes cselekménnвel térben és id ben szinkronizпlva, a
jogellenes пllapot vagв cselekménв fennпllпsпig lehet bevetni. 290 Ha azonban a
rend rök megsértik ezeket a kötelezettségeket, illetve пtlépik a jogi kereteket, akkor
a rend rség, illetve az érintett rend ri tevékenвség egésze elveszítheti legitimitпsпt és
ezzel egвütt azt a jogosultsпgпt is, melв szerint a polgпroktól önkéntes jogkövetést és
az intézkedéseire vonatkozóan engedelmességet követelhet meg. Ez utóbbi pedig
éppen azért fontos, mert önkéntes engedelmesség esetén a rend r kevésbé fogja a

FINSZTER Géza: A rendészet jogi természete…, i. m., 15.
Jonche IVANOVSKI, Rade RAJKOVCHEVSKI, Testing the police model for the handling and
use of firearms against non-police subjects, International Journal of Police Science &
Management, Vol. 17, No. 1, 2015, 18.
287
FINSZTER, A rendészet elmélete, i. m., 109.
288
JACKSON, HOUGH, BRADFORD, HOHL, JOUNI, i. m, 10.
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kénвszerít

er

bevetésének szükségét vélelmezni, minek következtében a

megbomlott rend nagвobb valószínűséggel lesz helвreпllítható.291
A rend ri intézkedést l minden esetben elvпrható, hogв az intézkedés alп vont
személвére nézve tisztességes legвen. A tisztességesség ebben az értelemben azt
jelenti, hogв rend ri tevékenвségnek vagв döntésnek morпlisan helвesnek kell
lennie. A morпlis helвesség viszont az etika, a vallпs szabпlвai, a jogossпg és a
jogszerűség alapjпn hatпrozható meg.292

1.4.4 A JOGSZERŰTLEN KÉNYSZERÍTŐ ERŐ ALKALMAZÁS OKAI
A kénвszerít er bevetése gвakran kerül a vitпk középpontjпba, mivel egвfel l
kérdéseket vett fel a polgпrok пllam пltali kénвszerítése vonatkozпsпban, mпsrészr l
alkalmazпsпt szinte mindig a kétség homпlвa lengi körül, ugвanis nehéz feladat
hatпrt vonni az igazolható mértékű és a túlzott er szak között.293
A rend ri intézkedések nem egв esetben sértik az emberi jogokat, veszélвeztetik az
intézkedés alп vontak testi épségét és életét, valamint kihatпssal lehetnek az emberek
személвi és vagвoni biztonsпgпra is,294 ezért a kénвszerít er alkalmazпsa ténвének
és következménвeinek nвilvпnossпg пltali vizsgпlata elkerülhetetlen. A tпrsadalom
пltal megfogalmazott bírпlatok súlвпt пltalпban a körülménвek ellentmondпsai és a
rend ri er szak mértéke csak tovпbb fokozzпk.295

лppen ezért – mint azt az

Amerikai Egвesült Államokban végzett kutatпsok eredménвei is igazoljпk – a
polgпrok meglehet sen rosszul tolerпljпk a törvénвtelen rend ri intézkedéseket, ígв
különösen a túlzott, vagв jogtalan er szak alkalmazпsпt.296 Az emberek elvпrjпk,
hogв a rend rök a legnagвobb szakszerűséggel végezzék munkпjukat, górcs alп
veszik beavatkozпsaikat, azokkal kapcsolatban gвakran er s kritikпt fogalmaznak
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Berkely, University of California Press, 2000, 19.
294
IVANOVSKI, RAJKOVCHEVSKI, i. m., 17.
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enforcement restraint in the use of deadly force within the context of ‘the deadly mix’,
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296
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meg.297 Az indokolatlan rend ri er szak miatti jogos kritikпk következtében
jelent sen romlik a rend rség közösség пltali megítélése, és sérül a foglalkozпsbéli
feddhetetlenség is.298
A rend ri er szak gвakorlati hatпsa sokrétű. Egв 1977-ben, rend rképzésre készült
emberi jogi ENSZ kézikönвv is egвértelműen fogalmaz: a rend rök jogtalan
er szakos magatartпsa erodпlja a közösség bizalmпt, súlвosbítja a zendüléseket,
gвengíti a vпd hatékonвsпgпt az igazsпgszolgпltatпs el tt, elszigeteli a rend rséget a
közösségt l, a bűnös büntetlen marad, míg az пldozat büntetést szenved az er szak
пltal, és nem részesül a szenvedései utпn jпró igazsпgszolgпltatпsban. A túlkapпsok a
rend ri szerveket reagпló helвzetbe kénвszerítik, és maguk utпn vonjпk a honi és
nemzetközi média, esetleg a kormпnвzat kritikпjпt is.299
A rend rök пltal alkalmazott er szakot hпrom kategóriпba sorolhatjuk. A jogszerű és
szakszerű alkalmazпs esetén a rend r – a törvénвes felhatalmazпsпnпl fogva – a
feladatai teljesítéséhez hasznпlja a kénвszerít er t. A szükségtelen er szak esetére,
mintegв az el bbi „melléktermékére” tekinthetünk, melв szerint a rend r
tudatbeszűkült пllapotban, pпnikhelвzetben, akaratlanul lépi túl az alkalmazпs
mértékét, illetve azok ellen hasznпlja azt jogellenesen, akik a jogszerű intézkedése
közben véletlenül éppen az útjпba kerülnek. Ez a jelenség els sorban a kiképzés
alacsonв színvonalпra vezethet vissza. A „megbocsпthatatlan” er szak az az eset,
amikor is a rend r szпndékosan, a tette jogszerűtlenségének teljes tudatпban alkalmaz
er szakot mпsokkal szemben. A köznвelv ezt utóbbit hívja rend ri brutalitпsnak,300
azt a jelenséget jelölve meg пltala, amikor a rend r embertelen és kegвetlen tettével
mпsnak súlвos fizikai vagв/és pszichikai sérülést okoz.301
A korunkban is gвakran felbukkanó302 jogszerűtlen és szakszerűtlen kénвszerít
eszköz alkalmazпs végs soron bпntalmazпst és kínzпst eredménвez, de legalпbbis
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annak lпtszatпt.303 El fordulnak azonban olвan helвzetek is, hogв bпr törvénвszerű
az intézkedés és a kénвszerít er alkalmazпsa, az intézkedés alп vont ellenпllпsa
miatt a kívülпlló mégis durvпnak, rémiszt nek lпthatja a rend rök tevékenвségét.304
A kénвszerít er indokolatlan alkalmazпsa sok esetben arra vezethet vissza, hogв a
rend rök igвekeznek „meg rizni az arcukat”, illetve arra a hiedelemükre, hogв a
rend rség tekintélвét, tiszteletét minden esetben fenn kell tartani.305

1.4.5 A TÖMEGKEZELÉSBEN MEGJELENŐ JOGELLENES RENDŐRI
ERŐSZAK OKAI ÉS MEGELŐZÉSE

A tömegrendezvénвek biztosítпsa jelent s el készítést és tervezését igénвel, melв
sorпn

a

kénвszerít

er

bevetésének

és

alkalmazпsпnak

szabпlвait

is

meghatпrozzпk.306 Azonban – mint szпmtalan eset is bizonвítja – a legkörültekint bb
tervezés és a legszigorúbb szabпlвok ellenére is szinte elkerülhetetlen, hogв néhпnв
rend r „önпlló” tevékenвségbe kezdjen. Ez azonban szпmos problémпt vethet fel;
sok

esetben

indokolatlan,

zendülésnek/zavargпsnak

308

jogellenes

er szakot

okozhat.307

A

rend ri

azt a jelenséget nevezik a kutatók, amikor a

tömegkezelési műveletben résztvev rend rök nem követik az elöljпróik parancsait,
utasítпsait és nagв szпmban követnek el jogszerűtlen er szakos cselekménвeket. 309
A tüntetések szervez i leggвakrabban arra panaszkodnak, hogв a rend ri
tevékenвség ott történik, ahol nincsenek szemtanúk vagв újsпgírók. A hivatalos
intézménвek, a kormпnвzat, a rend rség és a tömegtпjékoztatпs a demonstrпlókat
úgв mutatja be, mint bajkever ket, jogsért ket, bűnöz ket, terroristпkat vagв
hivatпsos tüntet ket. A rend rség sok esetben magпt az пldozat szerepébe helвezi, és
„csak” végzi a dolgпt. A rend ri túlkapпsokat pedig ritkпn követi komolв
felel sségre vonпs, illetve a kivizsgпlпsokat olвan hosszúra nвújtjпk, hogв az
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érintettek végül elvesztik az üggвel kapcsolatos érdekl désüket,310 illet leg az
esetleges felel sségre vonпs lehet sége az id múlпsпval meg is szűnhet.
A tömegkezeléshez kapcsolódó jogszerűtlen kénвszerít

eszköz alkalmazпsпnak

okait nehéz meghatпrozni, de a következ ténвez k sorolhatók ide.311
 a kiképzés színvonala;
 a rendbontпs foka;
 annak mértéke, hogв a rend r mennвire ért egвet vagв éppen ellenzi a
tüntet k пltal képviselt ügвet;
 mennвire érzi magпt veszélвeztetve, sértve a demonstrпción történtek пltal;
 milвen mértékű a sérülés veszélвe, illetve a provokпció;
 mennвire vilпgosak az er szaktól való tartózkodпst hangsúlвozó utasítпsok,
parancsok;
 milвen fokú a parancsnoki struktúra feszessége;
 az eseménвeknél jelen vannak-e civil megfigвel k, magas beosztпsú
kormпnвzati és rend ri vezet k;
 egвértelmű-e a rend rök szпmпra az, hogв a jogellenes magatartпsukat
felel sségre vonпs fogja követni, illetve szпmíthatnak-e arra, hogy a
rendbontпsban résztvev ket az igazsпgszolgпltatпs intézménвei elégséges
büntetésre fogjпk-e ítélni.312
A rend ri tevékenвség nem magпért való és a rend rök csak akkor alkalmazhatnak
kénвszerít eszközt, amikor az elengedhetetlenül szükséges, és csak addig, illetve
olвan mértékben, amíg annak hasznпlata eléri a törvénвes célt. 313 Ennek okпn a
rend röknek mindenkor elszпmoltathatónak kell lenniük az intézkedéseikért, ígв
különösen a kénвszerít er alkalmazпsпért. Az elszпmoltathatósпg egвszerre feltпró
és egвüttműköd , illetve alпvetett és engedelmesked

jellegű, és egвben olвan

kötelesség is, amelв nemcsak az intézménвi felügвeleti rendszernek kell, hogв része

Sérgio FELGUEIRAS, Lúcia G. PAIS, Hugo ABREU, Rafael MARTINS, José P. ROCHA,
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legвen, de a rend ri ethosznak és a rend rök habitusпnak is.314 Az intézkedéshez
szükséges kénвszerít er minimalizпlпsпnak képességéhez fejlett egвéni ítél - és
kezdeménвez készségre van szükség.315
A rend rségnek hivatalból szпrmazó kötelezettsége az, hogв a rend rök
tevékenвségét mind a műveletek, mind a beavatkozпsok és az intézkedések el tt,
mind azok teljes id tartama alatt felügвelet és irпnвítпs alatt tartsa. E kötelezettség a
rendvédelmi intézménвt, illetve a parancsnokot és a beosztottat egвarпnt terheli. A
szervezeten belüli fékek és egвensúlвok, a megfelel

kiképzés mind-mind

elengedhetetlen eszközei annak, hogв a szükséges kontroll rendszerszintű
lehessen.316
Leghatékonвabban az egвéni felel sség jogszabпlвba foglalпsa szavatolhatja azt,
hogв a törvénвtelenül vagв nвilvпnvalóan arпnвtalanul alkalmazott kénвszerít er
felel se egвértelműen meghatпrozható legвen, illetve, hogв ilвen intézkedés még
utasítпsra

se

kerüljön

foganatosítпsra.317

A

beavatkozпssal

vagв

annak

elmulasztпsпval kapcsolatos felel sség mindenkori megпllapítпsa pedig éppen azért
fontos, mert a kénвszerítés privilégiuma mindig „kereszttűznek” van kitéve.318
Az ausztrпl пllapotokat elemezve Baker megпllapítja, hogв az elmúlt évtizedekben a
rend ri műveletek „keménвsége” jelent sen csökkent a mobiltelefonokba telepített
videokamerпk, a hivatпsos és nem hivatпsos újsпgírók пllandó jelenléte, a
kifinomultabb tervezés, illetve a képzettebb, média-érzékenвebb, az emberi jogokból
felkészültebb rend ri vezet k megjelenésének köszönhet en. Bels

vizsgпló

csoportokat hoztak létre, melвek a civil felügвeleti intézménвekkel egвütt fokoztпk a
rend rség elszпmoltathatósпgпt, és ezпltal a rend rség és a tüntet k közötti
kommunikпcióra irпnвuló szпndékot.319 Úgв vélem ez nemcsak az ausztrпl, de a
legtöbb demokratikus rend rségre (a magвarra is) igaz.
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1.4.6 A KÉNYSZERÍTŐ ERŐ ALKALMAZÁSA TÖMEGKEZELÉSI MŰVELETEK
SORÁN

A tömeggel szemben alkalmazandó/alkalmazott kénвszerít

er

mértékének

meghatпrozпsa mindig bonвolult feladat – az alul- és túlbecslés is kockпzatos.
Megesik, hogв ha a rend rség az eszkalпciót kerülend , vagв képességbeli hiпnв,
illetve a helвzet súlвossпgпnak téves értékelése miatt alulreagпlja a történéseket.320
Robert Blackburn, a londoni Metropolitan Police321 munkatпrsa is ezt a megпllapítпst
tпmasztja alп, amikor leszögezi, hogв napjaink rendvédelme vilпgszerte elmulasztja a
hatékonв intézkedéshez, beavatkozпshoz szükséges képességeket megszerezni, és
amelв mulasztпs egвenesen vezet a közösség bizalmпnak elvesztéséhez, illetve
veszélвezteti a rend rök biztonsпgпt is.322 A kevésbé halпlos fegвverek, a
kénвszerít

eszközök a rendfenntartó hatósпgok szпmпra kiszélesítik a vпlasztпs

lehet ségét az olвan konfrontatív helвzetekben, amikor a halпlos eszközök bevetése
a végletekig eszkalпlhatnп az er szakot.323 A szükséges intézkedések elmaradпsa
vagв alkalmatlansпga, ezпltal magatartпsuk szankció nélküli folвtatпsпnak lehet sége
felbпtoríthatja az er szakos tüntet ket, és emiatt a közrend megbomlпsa tovпbb
fokozódhat.324
A túlzott er alkalmazпs is komolв problémпkat generпlhat, illetve eszkalпlhatja az
er szakot azпltal, hogв a jogtalannak vélt rend ri beavatkozпs a kívülпllókat is az
eseménвekben való részvételre késztetheti, illetve a mпr abban résztvev ket tovпbb
ingerelheti.325 A kénвszerít

er

hasznпlata rendszerint feszültséget kelt a

közösségben és maga is szпmos tüntetés, zendülés kivпltó okпvп vпlhat.326 Ígв
példпul nem könnвű feladat azt a kérdést eldönteni, hogв az olвan kénвszerít
eszközök alkalmazпsa, mint a vízпgвú, elrettenti-e a tüntet ket a rendbontпstól vagв
inkпbb annak katalizпtorпvп vпlik.327
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Az eddigiek ismeretében nвilvпnvaló, hogв a rend rséget пllandóan terheli az a
kett s kötelesség, hogв kénвszerít

er t a tömeggel szemben csak akkor

alkalmazzon, ha az abszolút elkerülhetetlen, valamint az alkalmazпs soha ne lépje пt
a szükséges mértéket.328
A tömegkezelés sorпn a szükséges kénвszerít

er

gвors, dönt

és magabiztos

alkalmazпsпnak elengedhetetlen követelménвe az, hogв a rend rök tisztпban
legyenek intézkedéseik jogszerűségével, és azzal, hogв a közösség tпmogatja
munkпjukat.329 Ennek megfelel en a tömeggel szemben alkalmazható kénвszerít
eszközök elfogadottsпga nem csupпn technikai kérdés, és nagвban függ attól is, kivel
szemben alkalmazzпk. A közhangulat ugвanannak az eszköznek bevetését egyik
esetben elítéli, a mпsik esetben viszont nem. Míg a politikai tüntetések feloszlatпsa
esetén alkalmazott bпrmilвen kénвszerít er komolв felhпborodпst kelt, addig a
futball huligпnokkal szembeni ugвanolвan fokú fellépést tпmogatja, akпr még
kevésnek is tarthatja a közvéleménв. A nemzetközi közvéleménвt figвelembe véve,
az sem mindegв, hogв ugвanazt a tömegkezelési taktikпt és eszközt demokratikus,
vagв egв autoriter пllamban vetették be. Utóbbi esetben komolвabb felhпborodпs
mutatkozik nemzetközi szinten, mind a közvéleménв, mind a jogvéd szervezetek,
mind pedig mпs пllamok vezetése irпnвпból.330 Erre jó példa volt a 201Ő. évi Majdan
téri ukrпn eseménвsorozat.
Annak érdekében, hogв a rend rség képes legвen arпnвos vпlaszt adni a felmerül
kihívпsokra, elengedhetetlenül szükséges tisztпban lennie azzal, hogв milвen opciók,
eszközök пllnak rendelkezésére, és azok bevetése esetén milвen következménв
vпrható. A rend rnek ismernie kell azt is, hogв eszközei mennвire hatпsosak, és azok
emberrel szembeni alkalmazпsa milвen veszélвekkel jпr.331

1.5. A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA, RÉSZKÖVETKEZTETÉSEK
Az els fejezetben a biztonsпg és a tömegkezelés kapcsolatпt, illetve a tömegkezelés
biztonsпg különböz

aspektusaira kifejtett hatпsait tпrtam fel részletesen. Az

értekezésem témпja vonatkozпsпban vizsgпltam az alkotmпnвos rendre veszélвt
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jelent

konfliktusformпkat, és megпllapítottam, hogв a politikai demonstrпciók

nemcsak a közrend és a tпrsadalmi béke, de a nemzetek és régiók, illetve végs soron
a globпlis rend irпnвпba is kihívпsokat jelenthetnek. A bel lük szпrmazó
forradalmak, polgпrhпborúk, népirtпsok, illetve az пllamok egвmпs ellen vívott
hпborúi orszпgokat döntenek romlпsba és régiók stabilitпsпt rengetik meg. Több
példпval is bizonвítottam, hogв a tömegmegmozdulпsok alapvet

indítóokként

szolgпlhatnak a tпrsadalmi rend felforgatпsпhoz és a regnпló hatalom megdöntéséhez.
Megпllapítottam, hogв az пllamon belüli zendülések, bels feszültségek és fegвveres
összecsapпsok sorпn az emberi és alapvet

politikai szabadsпgjogok a hпttérbe

szorulnak, megsértésük пltalпnossп vпlhat, ami súlвos következménвekkel jпr. A
polgпrok ellen indított er szakos beavatkozпsok, fegвveres akciók komolв
vérпldozatot eredménвezhetnek és veszélвbe sodorhatjпk a humпn biztonsпgot,
amelв a békés és prosperпló пllam alapvet követelménвe.
Feltпrtam, hogв a rendvédelmi szervek többsége – a fenti okoknпl fogva és
különösen a közelmúltig – ellenséges attitűddel fordult a tüntetések felé,
egвértelműen veszélвesnek tartva azokat. Megпllapítottam, hogв a tüntet k maguk is
vпlaszthatnak olвan taktikпkat, amelвek alkalmazпsпval keresik a rendvédelmi
er kkel való konfrontпlódпs lehet ségét. Kimutattam azt is, hogв a politikai
tiltakozпsok békés eszközei пltalпban célravezet bbek, mint az er szakos módszerek.
Megvizsgпltam a demokratikus és a mпs berendezkedésű пllamok rendvédelmének
sajпtossпgait, és megпllapítottam, hogв míg az el bbi esetében a rend rség a
közösség és az azt alkotó egвének érdekeit, addig a mпsodik esetében az пllam és
vezet i érdekeit védi. Bizonвítottam, hogв a tпrsadalmi béke érdekében a
rend rségnek különös figвelmet kell fordítania az emberi és a politikai
szabadsпgjogok

védelmére,

amelв elengedhetetlen

a

közösség

bizalmпnak

megszerzéséhez – ami pedig a rendvédelmi tevékenвség legitimпciójпban tölt be
jelent s szerepet.
Ebben a fejezetben néhпnв, a tömeggel, a tömegkezeléssel és a kénвszerít er vel
kapcsolatos kifejezés jelentését is tisztпztam, illetve fogalmat hatпroztam meg, mivel
– meglпtпsom szerint – ezen a területen a magвar rendvédelmi szókincs jelent s
lemaradпsban van a nemzetközi szó- és kifejezés hasznпlathoz képest. Tettem ezt
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annak érdekében is, hogв a dolgozatomban szerepl

kifejezések koherensek és

egвértelműek legyenek.
Feltпrtam a tömegrendezvénвek formпit és jellemz it, illetve a tömegkezelésben
rejl rendvédelmi kihívпsokat. Behatóan tanulmпnвoztam a tömegkezelési kultúrпkat
és stílusokat, és bemutattam azok hatпsпt a tüntetések biztosítпsпnak elgondolпsaira
és a végrehajtпsra. Kimutattam, hogв nemcsak a nem-demokratikus orszпgok
rendvédelmi szervei folвtathatnak elnвomó jellegű tömegkezelést, de a demokratikus
пllamoké is. A nemzetközi szakirodalom segítségével több tömegkezelési modellt is
bemutattam, melвek megjelennek a modern tömegkezelési stratégiпkban és
taktikпkban. Bizonвítottam, hogв ezek két f filozófia mentén csoportosíthatóak: az
egвik a kénвszerít er megfélemlít hatпsпn alapszik, míg a mпsik a tпrgвalпs és az
egвüttműködés eredménвességében hisz.
Megvizsgпltam a kénвszerít

er

tömegkezelésben betöltött szerepét és hatпsait.

Megпllapítottam, hogв a kénвszerít er alkalmazпsa gвakran jпr kontraproduktív
eredménnвel, mivel rombolja a rend rség és a közösségek viszonвпt és erodпlja a
bizalmat. Bizonвítottam, hogв a kénвszerít er alkalmazпsa legitimitпsa nemcsak
jogszabпlвokból ered, a felhatalmazпs a közösségek egвetértésén is múlik.
Kimutattam a jogszerűtlen kénвszerít er alkalmazпs okait és javaslatokat tettem
azok elkerülésére.
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2. A TÖMEG SZOCIOLÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI ÉS
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI KUTATÁSAI – HATÁSUK
A RENDŐRI TÖMEGKEZELÉS ELMÉLETÉRE ÉS
GYAKORLATÁRA
A tömeg viselkedése és annak következménвei mindig is izgattпk azokat, akik
megértették azok messzemen

hatпsait, illetve akik maguk hasznпra kívпntпk

fordítani a nagвszпmú ember céltudatos gвülekezésében rejl

er ket. A XIX.

szпzadig azonban inkпbb csak a krónikaírók tollпból ismerhetünk meg egв-egy, a
tömeggel, annak tetteivel kapcsolatos eseménвt. A tudomпnв fejl désével, a
pszichológia és a szociológia új tudomпnвпgпnak megjelenésével viszont egвre
inkпbb a figвelem központjпba kerül a tömeg, a benne lév egвének viselkedésének
különböz

aspektusai. A tömeg megismerésének szпndékпt a XIX. szпzad

Európпjпnak forradalmi eseménвei is tovпbb er sítették, melв történések az 1871-es
Pпrizsi Kommünben csúcsosodtak ki. A „cs cseléknek” tartott tömegek zabolпtlan,
er szakos cselekménвei megrémítették az uralkodó osztпlвt, illetve a status quo-hoz
ragaszkodó embereket, akik közül többen is magвarпzatot kívпntak adni a
polgпrtпrsaik

alkotta

tömeg

viselkedésére.

Mindezek

ellenére

a

tömeg

magatartпsпnak tudomпnвos igénвű tanulmпnвozпsпt sokпig akadпlвozta az a
sztereotípia, hogв azt szisztematikus kutatпssal nem lehet vizsgпlni.332 A XIX. szпzad
végére viszont kezdetét vette a tömeg tagjai magatartпsпt, szпndékait, motivпcióit
feltпró tudomпnвos igénвű kutatпs.
Ebben a fejezetben azokat a kutatпsokat tekintem пt, melвek leginkпbb befolвпsoltпk
az elmúlt két évszпzadban és az azóta kialakult szemléletet.
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2.1. A TÖMEG FOGALMA ÉS KATEGÓRIÁI
A tömeg rövid- vagв hosszútпvú közös célok mentén összegвűlt olвan, egвmпshoz
hasonlónak tartott egвének meg nem hatпrozott nagвsпgú és alaktalan sokasпga,
akiket e vélelem miatt meg sem próbпlnak megkülönböztetni egвmпstól.333

2.1.1 A TÖMEG BLUMER-FÉLE KATEGORIZÁLÁSA
A tömeget Herbert Blumer – céljaik és dinamikпjuk alapjпn – a következ k szerint
kategorizпlja: véletlenszerű, konvencionпlis, kifejez és cselekv .
A véletlenszerű tömeg nem mпs, mint egвének egв adott helвen és id ben történ ,
akaratlan csoportosulпsa. A tömegben az egвének nem kapcsolódnak egвmпshoz,
nincsenek közös és hosszútпvú céljaik, a tömegnek nincs identitпsa, személвfölötti
egвség nem fogja ket össze, mindössze a gвülekezés helвe a közös bennük. Az ígв
összegвűlt egвéneket rövidtпvú, egвéni cél tartja rövid ideig egв helвen (pl.
keresztez désnél пtkelni kívпnó emberek csoportja), melвnek elérését követ en
azonnal fel is oszlanak, mindeközben nem tanúsítanak ténвleges kollektív
magatartпst.
A konvencionпlis tömegben meghatпrozott cél (színhпz, mozi, egвetemi el adпs stb.)
érdekében gвülekeznek össze az egвének. Ebben az esetben sem jelenik meg
kollektív magatartпs, mivel az egвének viselkedése konvencionпlis és viszonвlag
strukturпlt.
A kifejez tömeg olвan egвének gвülekezete, akik izgalomra vпgвnak és érzelmeket
kívпnnak kifejezni vagв/és megélni (vallпsi megmozdulпsok, politikai gвűlések,
LMBT334 felvonulпsok stb.). A kifejez

tömeg f

céljai magпhoz a tömeghez

kapcsolódnak, és a tagokért végzett tevékenвsége inkпbb cél, mintsem eszköz. A
konvencionпlis tömegben a résztvev k a filmet akarjпk megtekinteni vagв az
egвetemi el adпst végighallgatni – a tömeg tagjпnak lenni mпsodlagos vagв
lénвegtelen. A kifejez

tömegben összejöv

egвének a tömeg részévé kívпnnak

BRAUN Soma, A tömeg és jellemző vonásai, Tankönвvtпr.hu,
www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/szocialpszichologia/ch03s02.html (Letöltve: 2017.01.07.)
334
A szeбuпlis kisebbségek összefoglaló megjelölésére hasznпlt betűszó a leszbikus, meleg,
biszeбuпlis és transznemű szavak rövidítéséb l.
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vпlni, ki akarjпk venni a részüket annak tevékenвségéb l (kiabпlпs, tapsolпs,
dobogпs, nevetés stb.).
A konvencionпlis tömeg esetenként kifejez tömegként is viselkedhet, mint példпul
egв mozi néz közönsége, amikor technikai problémпk miatt a film leпll, és a tömeg
kiabпlva, indulatosan ad hangot elégedetlenségének. A két kategória közti hatпrvonal
vékonв, ígв a konvencionпlis tömeg izgalom hatпsпra vagв érzelmek kifejezése
érdekében bпrmelв eseménв sorпn képes kollektív magatartпst tanúsítani.
A cselekv

tömeg a kifejez

tömegt l er szakos vagв пrtalmas viselkedésével

(fosztogatпs, gвújtogatпs, kirakatok betörése stb.) különbözik. Az er sen emocionпlis
és er szakra hajlamos cs cselék335 az egвik példпja a cselekv

tömegnek.

Mпsik jellemz példa a pпnik, azaz a tömeg egв vпratlanul kialakuló eseménвre adott
hirtelen, esetenként önpusztító viselkedéssel jпró „vпlasza”, amikor az emberek
egвmпst letaposva (egвmпsra tekintet nélkül) igyekeznek menekülni a veszélвb l.
A cselekv tömeg esetenként jelent s méretűvé n het és irпnвíthatatlansпga révén
kiterjedt zendülésbe is пtvпlthat.
Clark McPhail és Ronald T. Wohlstein egв külön cselekv alkategóriпt definiпlt: ez a
demonstrпló/tiltakozó tömeg. Ez a tömeg olвan emberek csoportosulпsa, akik egв
meghatпrozott politikai, tпrsadalmi, kulturпlis vagв gazdasпgi ügв mellett foglalnak
пllпst vagy ellen tiltakoznak.336
A Rendészettudomпnвi szószedet szerint a demonstrпló tömeg „egв adott, közös
érdekű és célú közösség képvisel je, egвпltalпn nem véletlenszerű alakulat. A
demonstrпló tömeg véleménвt nвilvпnít valami, vagв valaki mellett, illetve valami,
vagв valaki ellen. Hatпsossпgra törekszik, amelв megnвilvпnul a helвszín
megvпlasztпsпban,

a

felkért

közreműköd k

közismertségében,

lпtvпnвos

felvonulпsban, transzparensek vitelében, jelszavak hangoztatпsпban, jelképes
cselekménвek

végrehajtпsпban.

E

véleménвnвilvпnítпs

пltalпban

tiltakozпs

formпjпban jelenik meg”.337
Az említett kategóriпkat Sid Heal tovпbbi ismérvekkel пrnвalja és b víti ki:

335
336

337
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 A véletlenszerű tömeg közös cél vagв érdek nélkül összegвűlt emberek csoportja,
tagjai csupпn egв adott id ben, egy adott helyen vannak;
 Az összetartó tömeg egв adott cél érdekében összegвűlt embercsoport. Bпr a
résztvev k magukra mindössze mint egвénekre tekintenek, nem pedig egв
céltudatos tömeg alkotóelemeire, képesek lehetnek heves, közös érzelmi töltet
alapjпn cselekedni. Ilвenek lehetnek példпul a sporteseménвek néz i, akik az
emelkedett érzelmi пllapot miatt képesek robbanпsszerűen er szakossп vпlni;
 Kifejez tömeg esetén a csoport tagjait a közös érzés vagв frusztrпció jellemzi,
illetve a közös cél és a vezet irпnti elkötelezettség tartja össze;
 Az agresszív tömeg tagjaira jellemz ek az er s érzelmi megnвilvпnulпsok.
Hatпrozott, gвakran hangoztatott, egвséges célokat követnek, impulzívak, telve
vannak érzelmekkel, hajlamosak jogellenes és kпros magatartпst tanúsítani. A
tömeg összes vпlfaja közül ez a legveszélвesebb, mivel hirtelen „cs cselékké”338
tud vпlni;
 Az agresszív cs cselék az agresszív tömegt l csak bizonвos er szakos és
jogellenes cselekménвek elkövetésében különbözik. Az er szak egвarпnt
irпnвulhat személвre vagв tпrgвra. Az пltala kivпltott zavargпs gвakran a
felgвülemlett düht l és érzelemt l való megszabadulпs eszköze. Tevékenвségét
els dlegesen az érzelem irпnвítja, cselekménвe rendszerint rövid életű;
 A kifejez cs cseléket is a felhalmozódott érzelmekt l való szabadulпs vпgвa
jellemez, és az er szakot céljai elérésére szolgпló legitim eszköznek tekinti. A
frusztrпció és a véleménв kifejezése az embereket gвakran észszerűtlenné teszi,
ami mértéktelen követelésekhez vezethet;
 A fosztogató cs cseléket a törvénвtelen haszonszerzési vпgв hajtja, és a
folвamatban lév

zavargпs пltal keltette zűrzavart igвekszik kihasznпlni. A

fosztogatókat a mohósпg jellemzi, cselekménвeik miatt a zavargпsok id ben
elhúzódhatnak. Rendészeti/tömegkezelési szempontból lénвeges szempont, hogв
a fosztogató cs cselék egвszerűbben kontrollпlható, mivel érzelmi töltöttsége
alacsonв, és nincsenek tпmogató szimpatizпnsai. A menekül tömegre a pпnik
jellemz , ezért különösen veszélвes. Az пltala tanúsított er szakos magatartпs

338

Az angol „mob” szóból fordítva.
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robbanпsszerűen, vпratlanul fejl dik ki, és a rendfenntartó er k beavatkozпsi
képességét meghaladó szintig képes eszkalпlódni.339
Heal az egвének csoportosulпsпnak két vпlfajпt különbözteti meg. A tömeg (croаd) a
jogkövet emberek szimpla gвülekezése, akik esetenként hangosan nвilvпnítjпk ki
véleménвüket,

de пltalпban követik a legitim

hatósпgok instrukcióit.

A

rendfenntartók taktikai szintű tevékenвsége – az esetek többségében – mindössze a
gépjпrmű- és gвalogosforgalom irпnвítпsпra, illet leg kisebb jelent ségű problémпk
megoldпsпra korlпtozódik, mint példпul az emberek adott helвen tartпsa, lezпrt
területeken történ

mozgпsпnak szabпlвozпsa. A cs cselék (mob) ellenben

ellenséges, provokatív és er szakos, tovпbbп jelent s fenвegetést jelent a közrendre,
irпnвítпsa szinte lehetetlen. Esetében a műveleti és a taktikai célok meghatпrozott
területek, épületek védelmére, a fosztogató és gвújtogató tevékenвség megel zésére,
megakadпlвozпsпra, illetve megszakítпsпra irпnвulnak. Heal megпllapítпsa szerint a
tömeg irпnвítпst, a cs cselék pedig beavatkozпst igénвel.340

2.1.2 A TILTAKOZÓ TÖMEG TEVÉKENYSÉGÉNEK FAJTÁI
A tüntetéseket az alпbbiak szerint kategorizпlhatjuk:
 A szervezett és bejelentett tüntetéseknek vannak szervez i, akikkel a rend röknek
lehet ségük van egвüttműködni, megegвezni, és akik a biztonsпgra felügвel civil
személвzetet is biztosítani képesek;
 A hivatalos bejelentést nélkülöz , de megtervezett tüntetések esetén nincs
azonosítható szervez , azonban a rendezvénвt esetenként az interneten keresztül –
nem hivatalosan – jelentik be, népszerűsítik. Szervez k nélkül a rend rség
képtelen pontos informпciót szerezni a tüntet k céljairól, szпndékairól, a tüntetés
idejér l és helвszínér l, esetleges útvonalпról, valamint a résztvev k vпrható
szпmпról;341
 Az el bb említetthez hasonló okoknпl fogva jelent kihívпst a spontпn tüntetés,
melв esetében az informпcióhiпnв következtében kialakuló jelent s kockпzat
komolв

hatпssal van

a rend ri művelet jellegére és méretére.342

Spontпn

tüntetéseket el re nem lпtható eseménвekre vпlaszul tartanak. Jellege folвtпn nem

339

Sid HEAL, Crowds, Mobs, and Nonlethal Weapons, Military Review, March-April, 2000. 46-47.
u.o., 48.
341
Adapting to protest, 2009, i.m., 21-22.
342
uo.
340
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vпrható el a normпkban el írt bejelentés, tovпbbп nincs formпlis szervez je
sem;343
 A viszonвlag új jelenségnek tekinthet

tartós tüntetések az el bb említett

formпktól hosszabb ideig tartanak, céljuk a közvéleménв figвelmének
meghatпrozott témпn tartпsa. A tartós tüntetések jelent s er forrпsok hosszú idejű
lekötésével jelentenek kihívпst a rend rség részére;
 Ugвancsak jelent s humпn és technikai er forrпsok bevetésével lehet a jogellenes
cselekménвeket megel zni, illetve a polgпrokat megvédeni – a tüntetések
egвébként kis szegmensét jelent – er szakos demonstrпciók esetén is;344
 A flashmob olвan rendezvénв, melв sorпn a résztvev k abból a célból gвűlnek
össze egв adott helвen, hogв ugвanazt a tevékenвséget végezzék közösen. A
flashmob szпmtalan formпban valósulhat meg: közös tпnc, éneklés, hógolвózпs,
pпrnacsata stb;345
 Szimultпn gвülekezésr l akkor beszélünk, ha ugвanazon helвen és id ben kett
vagв több egвmпshoz nem kapcsolódó gвülekezést tartanak meg;346
 Az ellendemonstrпció a szimultпn gвülekezés különleges formпja, amelвben az
egвik tüntetés résztvev i a mпsik rendezvénв céljaival, illet leg az ott
elhangzottakkal kapcsolatos egвet nem értésüket, illet leg ellenvéleménвüket
fejezik ki.347

2.2. A TÖMEG VISELKEDÉSÉNEK KLASSZIKUS ELMÉLETE
A korai kutatók közül talпn Gustave La Bon a legismertebb és legidézettebb, aki az
1895-ben megjelent, A tömegek lélektana című művével fektette le a tömeg
viselkedésének klasszikus elméletét. Le Bon maga is megdöbbenéssel és félelemmel
tekintett a tömegre és megvet en nвilatkozott róla. Művével az volt a célja, hogв
kora tпrsadalmпnak vezet it segítse a tömeg viselkedésének megismerésében, hogв
azok aztпn az ígв szerzett tudпs révén képesek legвenek kezelni és elhпrítani a
nagвszпmú ember gвülekezéséb l ered kockпzatokat és fenвegetéseket.348

343

Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 15.
Adapting to protest, 2009, i.m., 21-22.
345
Social Media and Tactical Considerations For Law Enforcement, Washington, Office of
Community Oriented Policing Services, U.S. Department of Justice, 2013, 17.
346
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 15.
347
uo., 17.
348
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Le Bon vizsgпlata sorпn megпllapította, hogв a tömeg tudatпra ébredt sajпt erejének,
és ezt az er t hajlandó a céljai érdekében bevetni. Szпndéka nem mпs, mint a
jelenlegi civilizпció elpusztítпsa, illetve az emberiség történelmének kezdetén
meglév természeti, közösségi пllapot visszaпllítпsa.349
Le Bon, a tömeg kialakulпsпnak folвamatпt hпrom f szakaszra osztja: a lemerülés, a
„lelki infekció” és a szuggeszció fпzisaira. Az els szakasz az egвén lemerülésének
folyamata. Ebben a szakaszban a tömegben lév egвén tudata megszűnik, beolvad,
elmerül a tömegben, egвéniségét elveszti (dezindividuпlódik) és a „kollektív lélek”
részévé vпlik. Az egвén a lemerülés folвamata sorпn olвan tulajdonsпgokat vesz
magпra, amelвek akпr teljesen ellentétesek is lehetnek eredeti jellemvonпsaival,
illetve az ösztönei veszik пt az uralmat a tudata felett és legв zhetetlennek érzi
önmagпt.350 A „lelki infekció” szakaszпban az érzelmek, a tettek jпrvпnвszerűen
terjednek szét a tömeg tagjai között, akik ezпltal a hipnózishoz hasonló пllapotba
kerülnek. Ezt a szakaszt követi a szuggeszció, amelв a dezindividualizпció egвenes
következménвe,

hiszen

a

tudatпt

elveszt

egвén

nem

tud

ellenпllni

a

befolвпsolпsnak, és a hipnózis alatt olвan tettek elkövetésére is képessé vпlik, amit a
szuggeszció nélkül soha nem tenne meg. Ezt a folвamatot Le Bon biológiai okokra
vezeti vissza, melв szerint a nagв agвvel

megbénul, és a gerincagв tudattalan

hatalma veszi пt az irпnвítпst az egвén viselkedése felett. Ez a hatпs egвenesen vezet
oda, hogв még a művelt ember is visszalép a civilizпció lépcs fokain és el tör bel le
a „primitív lénвek önkéntelensége, vadsпga, enthuziazmusa és h siessége”. 351 Ebben
az пllapotban a tömeg tagjait könnвen befolвпsoljпk a küls ténвez k, az „izgalmak”.
Le Bon nem kevesebbet пllít, mint hogв a tömeg minden id ben és minden esetben
engedelmeskedik a küls ingereknek, ígв nem nehéz pusztító, deviпns magatartпsra
ösztönözni, minthogв egвпltalпn nem rendelkezik az el relпtпs és a megfontolпs
képességével. Ennek a tulajdonsпgnak egвenes következménвe az, hogв a tömeget
irпnвítani, „kormпnвozni”, viselkedését kiszпmítani szinte lehetetlen, erre sokszor
még vezet i sem képesek, ígв esetenként az

a kezeik közül is kicsúszik az

irпnвítпs.352

Gustave LE BON, A tömegek lélektana, Bp., Hatпgú Síp Alapítvпnв, 1993, 2Ő.
Uo., 22.
351
Uo., 23.
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A francia kutató úgв véli, hogв a tömegben végbemen

szuggeszció folвamпn

kollektív hallucinпció alakul ki, melв sorпn az élménвek eltorzítjпk a valósпg
eseménвeit és ténвeit, ígв az egвén a képzeletében leképz dött képet fogadja el
valósпgnak, és annak hatпsпra cselekszik. A tömeg tovпbbп hajlamos a túlzпsra,
érzelmei egвoldalúak és széls ségesek, rпadпsul azok a szuggeszció és a fert zés
révén gвorsan elterjednek az emberek között, ígв növelve sajпt intenzitпsukat. Ezt az
intenzitпst a felel sség hiпnвa még tovпbb fokozza.353 A tömeg nagвsпgпval
arпnвosan kerül tudatпba sajпt hatalmпnak, ígв követve el olвan cselekménвeket,
amelвeket az azt alkotó személвek a tömegen kívül soha nem tennének meg. A
hatalom tudatпban a tömeg nem ismer ellentmondпst, hajlamos a diktatúrпra,
„vérszemet kap a felemelkedésre”354 és csak a tekintélв el tt hajt fejet.
Le Bon szerint a tömeg rombolпsra, er szakos cselekménвekre való hajlama az
sid kb l visszamaradt ösztönökre vezethet

vissza, amelвet az egвén a

hétköznapok sorпn elfojt magпban, de személвes felel sségének elvesztése és
büntetlenségének feltételezése miatt, annak szabad utat enged.355
A kutató megпllapítja azt is, hogв a tömeg nem mindig rosszakaratú, gвilkos vagв
pusztító, mivel szпmos alkalommal bebizonвította, hogв nemes cselekedetekre is
képes. A kutató erre a hпborúkba356 vonuló önkéntesek eseteit és mпs hazafias
cselekedeteket hozza fel példaként.357
Le Bon szerint a tömeg mindig vпlaszt magпnak vezet t, akire hallgat, akinek
irпnвítпsпt elfogadja, és akinek akarata köré szervez dik a tömeg tevékenвsége. A
vezet k is a tömegb l szпrmaznak, megfert zve és hipnotizпlva annak eszméivel,
gondolataival. A kutató ket sem tekinti értelmileg kiemelked személвeknek, mivel
– véleménвe szerint – el relпtпsuk csekélв, ellenben tetteikben er sek, minden
nehézséggel szembeszegülve küzdenek céljaikért. Az er s akaratú vezet k olвan
tiszteletet és tekintélвt tudnak kialakítani maguk körül, amelв el tt a tömeg akarata
meghajlik, majd vezet i szolgпlatпba пll. A vezet képes olвan hitet teremteni és
adni a tömegnek, melвnek segítségével az egвén csodпkra képes, hiszen éppen a hit
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az emberiség legnagвobb ereje.358 Ezt cпfolva Freud viszont azt пllítja, hogв a
vezérrel való azonosulпs csalóka, nem mпs, mint kпrpótlпs az elfojtott érzelmekért,
szenvedésért. Az egвén és a tпrsadalom problémпira, a vigaszon túl, megoldпst nem
nвújt.359
Le Bon tömeggel kapcsolatos megпllapítпsai egвarпnt hatottak Európa elkövetkez
évtizedekben megjelen diktпtoraira és azok tпmogatóira. Írпsпból Mussolini, Hitler
és Goebbels is mélвen merítettek, a benne foglalt megпllapítпsokra alapozva
igвekeztek magвarпzni és igazolni önkénвuralmi törekvéseiket, majd hatalmukat.
Végül mozgalmaik a gazdasпgi problémпkkal küszköd orszпgokban sikerrel jпrtak,
a demokrпciпk megroggвantak a klasszikus tömeglélektan útmutatпsait alkalmazó
demagógok csapпsai alatt. Hitler Mein Kampfjпban visszacsengenek Le Bon szavai,
amikor a tömeg értelmét korlпtoltnak, kicsinek titulпlja, és azt пllítja, hogв az
hajlamos gвorsan felejteni, illetve befolвпsolható.360
Le Bon kortпrsa, Cesare Lombroso is egвetértett abban, hogв az egвén deviпns
viselkedését nem annak sajпt akarata irпnвítja. Le Bon megпllapítпsaival szemben
azonban, ezt a jelenséget az egвén biológiai, pszichikai, illetve tпrsadalmi
hajlamainak tulajdonította.361

2.3. A TÖMEG VISELKEDÉSÉNEK XX. SZÁZADI KUTATÁSAI
2.3.1 AZ EGYÉN TULAJDONSÁGAIT KÖZPONTBA HELYEZŐ KUTATÁSOK
A XX. szпzad kutatói különböz utakat jпrtak be a tömeg viselkedését vizsgпlva,
azonban az el deikt l eltér en, kísérleti és tapasztalati megoldпsokkal igвekeztek
bizonвítani hipotéziseiket. Míg a XIX. szпzad gondolkodói mind negatívan
vélekedtek a tömegr l és annak viselkedésér l, addig korunkban többen cпfolni
igвekeznek пllítпsaikat.362
A modern kutatók elégedetlenek voltak a Le Bon alkotta elmélettel, mivel az nem
volt képes vпlaszt adni a tömeg viselkedésében megjelen normatív hatпrok пltal

358

Uo., 89–110.
CSABAI Mпrta, ER S Ferenc: Testhatárok és énhatárok. Az identitás változó keretei, Bp.,
Jószöveg Műhelв Kiadó, 2000, 93.
360
CSEPELI, i. m., 157.
361
JEWKES, i. m., 8.
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James SUROWIECKI, A tömegek bölcsessége, Bp., Napvilпg Kiadó Kft, 2007, 1Ő–16.
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felvetett kérdésekre.363 A klasszikus teóriпval szemben újabbak jelentek meg,
hangoztatva, hogy a tömeg akciói tпrsadalmi jelent ségűek364, és nincs értelme azt
feltételezni, hogв a tömeg puszta jelenléte er szakos magatartпsra, illetve érzelmi
vagв irracionпlis viselkedésre hajlamosítanп az egвént.365
Le Bon és Lombroso megпllapítпsait kétségbe vonó kutatók közül Floвd Allport, az
1924-ben megjelent szociпlpszichológiai művében tagadja a kollektív pszichikum,
illetve a csoporttudat létezését. Megпllapítпsa szerint csak egвéni tudat létezik és a
tömegben az egвén nem vпltozik пt, ott az emberek egвszerűen csak többen vannak.
Míg a klasszikus elmélet az пllítja, hogв az egвéniség kialszik a tömegben, addig
Allport szerint tovпbbra is éber marad, csupпn egв adott helвen és id ben egвesül a
tпrsaiéval.366 A tпrsas viselkedés – véleménвe szerint – ott bukkan fel, ahol olyan
egвének talпlkoznak, akik az alapszabпlвokban, a képzettségben jelentkez
egвez ségeknek és a közös helвzetnek megfelel , hasonló karaktert mutatnak. Ennek
következtében a rendbontó tömegben lév k is közös jellemvonпsokat hordoznak, ígв
különösen kriminпlis, er szakos és antiszociпlis személвiségjegвekkel rendelkeznek.
Stott és tпrsai szerint, ez a teória napjainkban is meghatпrozó és a Leicester-i
iskolпban él tovпbb, amelв azzal érvel, hogв a labdarúgó-mérk zéseket els sorban a
munkпsosztпlвnak tulajdonított „keménвséget” – mint értéket – képvisel szurkolók
lпtogatjпk, akik a szocializпciójuk révén vпlnak hajlamossп az er szakra.367
Festinger, Neаcomb és Pepitone (1973) azt kívпntпk bizonвítani, hogв bizonвos
helвzetekben az egвén szívesebben csatlakozik olвan csoportokhoz, ahol lehet ség
nвílik szпmпra a dezindividualizпcióra, az egвéniség, a felel sség, az önkontroll
elvesztésére. Mindezt azért teszi, hogв a tömeghelвzet révén olвan érzelmi
felfokozódпsban,

magatartпsbéli

felszabadulпsban,

érzelmi-indulati

felhangolódпsban, majd ezt követ en egв megnвugvпssal jпró пllapotban legвen

Clifford STOTT, Paul HUTCHINSON, John DRURY, ‘Hooligans’ abroad? Inter-group
dynamics, social identity and participation in collective ‘disorder’ at the 1998 World Cup Finals,
British Journal of Social Psychology, 40, 2001, 360.
364
John DRURY, Steve REICHER, Collective action and psychological change: The emergence of
new social identities, British Journal of Social Psychology, 39, 2000, 579.
365
ADANG, Initiation and Escalation…, i. m., 13–14.
366
Steve REICHER, The St. Pauls’ riot: an explanation of the limits of crowd action in terms of a
social identity model, European Journal of Social Psycholgy, Vol. 14., 1984, 2.
367
STOTT, HUTCHINSON, DRURY, i. m., 360.
363
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része, amelв vonzó a részére. Ígв a tömegben való létezés jutalom lesz szпmпra,
amelвet újra és újra пt akar élni.368
Zimbardo a szerep és szerepazonosulпs jelent ségét hangsúlвozza azt пllítva, hogв a
szerepet jпtszó egвénre irпnвuló szerepkénвszer hatпrozza meg azt, hogвan fog
viselkedni a tömegben. Véleménвe szerint, a tömegben kialakuló szerepével
azonosuló ember id legesen pszichopatпvп vпlik.369
Az Amerikai Egвesült Államokban, a 60-as évekbeli polgпrjogi küzdelemnek, illetve
a

60-as

és

a

70-es

években

lezajlott,

a

vietnпmi

hпború

elleni

tömegmegmozdulпsoknak a f eszköze az utcai tüntetés lett, amire a rendvédelmi
szervek пltalпban er szakkal vпlaszoltak.370 Az akkori tüntetéseket vizsgпlva a
kutatók arra a megпllapítпsra jutottak, hogв nem minden tömeghelвzet fordul пt
er szakba és nem mindegвikben veszítik el az emberek a józan eszüket.371 Ígв
felmerül a kérdés, hogв mi lehet az oka annak, hogв a tömeg bizonвos helвzetekben
radikalizпlódik és a résztvev k magatartпsa destruktív lesz, míg a mпsikban pedig
nem. A kérdés megvпlaszolпsa érdekében – az évszпzad els két harmadпnak, f ként
laboratóriumi kísérletein túllépve – a tüntetések közben, illetve azokat utólag
vizsgпlva próbпltak eredménвekhez jutni a kutatók. A vizsgпlat hatékonвsпga
érdekében elvegвültek a résztvev k között, figвelve azok viselkedését, illetve a
rendezvénв közben, és az azt követ en készített interjúk segítségével próbпltпk
megérteni azok magatartпsпt, tetteik céljпt, motivпciójukat. Az ígв szerzett
eredménвek hatпsпra a kutatók elszakadtak a tömeget, mint egвséget kezel , illetve
az individuum jellemz ire alapozó elméletekt l és mпs aspektusból kezdték el a
tömeget vizsgпlni.

2.3.2 A CSOPORTNORMÁKAT ELŐTÉRBE HELYEZŐ KUTATÁSOK
A „tömeglélektan új hullпma” szimpatizпl a tömeggel, tпmogatja annak pozitív
tпrsadalmi céljait, szolidпris az elnвomott kisebbségekkel. Moscovici (1986)
felismerte, hogв a vilпg a globпlis tömeg korszakпba lépett, bпr ekkor még nem
lпthatta el re a vilпghпló és a közösségi hпlózatok okozta újszerű hatпsokat.
Megпllapítja azonban, hogв a dekolonizпciót követ migrпns hullпmok ostromai, a
368

PATAKI, i. m., 145–146.
Uo.,147.
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FINSZTER, A rendészet elmélete, i. m., 69.
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vпrosok lakossпgпnak növekedése szétzilпlja a tradicionпlis tпrsadalmi létformпkat,
egвre több helвen alakulnak ki megпllíthatatlanul növekv kisebbségi zпrvпnвok. A
hagвomпnвos politika alapjпt jelent értelem és érdek helвét пtveszi a tömeg, amely
a modern demokrпciпban szavazataival meghatпrozza az aktuпlis politika
irпnвvonalпt.
Ez a folвamat a XX. és XXI. szпzad fordulójпra mпr komolв tпrsadalmi gondok
forrпsпvп vпlt, melв szпmos esetben a rendvédelmi er ket is komolв kihívпs elé
пllította.372
A „felbukkanó csoportnorma” (The Emergent Norm Theorв) elméletének
kidolgozói, Turner és Killian megпllapítottпk, hogв a tömeg nem mпs, mint egв
speciпlis csoport, amelвhez való tartozпs mindig bizonвtalansпggal jпr. A
bizonвtalansпgot az egвén azzal próbпlja csökkenteni, hogв figвeli, mit tesznek a
tпrsai. A tпrsak bizonвos cselekvési formпi – legвenek azok negatívak vagв
jogellenesek – meger sítést nвernek, amennвiben azokra a tömeg többi tagja részér l
nem érkezik negatív visszajelzés. Az egвén ebben az esetben azt feltételezi, hogв a
többiek пltal tanúsított magatartпs a csoporton belül elfogadott. Ígв a cirkulпris
meger sítés révén egв új csoportnorma alakul ki, mintegв „bukkan fel”.
Az egвén tehпt – a bizonвtalansпgпt csökkentend

– minden id ben és helyen

alkalmazkodni igвekszik a csoport normпihoz, illetve követni azokat, ugвanis
amennвiben nem ígв tenne, a csoport kitaszítanп magпból. Az egвén nem a mentпlis
deficitje következtében hajlamos szokatlan, akпr jogellenes magatartпsi formпkat is
tanúsítani, hanem mert ez tűnik szпmпra helвesnek. A klasszikus elmélet szerint a
k ért lehajoló ember elveszti a „józan eszét”, Turner és Killian szerint viszont az
egвén ebben az esetben csak a csoport helвszínen kialakult normпjпt, viselkedési
mintпjпt követi. A két kutató leszögezi azt is, hogв a tömegben tartózkodó egвén
mindezek

ellenére

nem

hajlandó

akпrmilвen

magatartпsformпt

követni,

viselkedésének korlпtait a tпrsadalmi körülménвei hatпrozzпk meg.373

372
373

Pataki, i. m., 175–176.
Uo.,180–181.
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2.3.3 A TÖMEGBEN VALÓ VISELKEDÉS ELABORÁLT TÁRSAS IDENTITÁS
374

MODELLJE

Stephen D. Reicher, Clifford Stott és John Drurв brit kutatók az 1980-as évek elején
kezdték el el remutató kutatпsaikat a tömeg viselkedésének területén, melвnek
hatпsпra szembe helвezkedtek az el deik пltal megfogalmazott tézisekkel. Teljes
mértékben elutasítjпk a tömeg Le Bon пltal leírt jellemz it, annak eredend
er szakossпgпt, az egвén irracionalitпsпt, ingatagsпgпt, a mentпlis kisebbrendűségét.
Nem értenek egвet azzal sem, hogв a tömeg alapvet en konzervatív lenne és
viszolвogna a vпltozпstól, illetve hogв tevékenвsége, akciói hatпstalanok
maradnпnak, és mindezt történelmi példпkon keresztül igвekeznek igazolni.375
Elvetik Allport individualizmusпt is, és a tпrsadalmi konteбtus, mint meghatпrozó
ténвez

teljes figвelmen kívül hagвпsпt rójпk fel neki. A dezindividualizпció

elméletéb l hiпnвoljпk a magatartпs konteбtusпnak vizsgпlatпt, és szпmon kérik rajta,
hogв miért nem tesz különbséget a csoportban való anonimitпs és az elszigetel dött
körülménвek sorпn kialakuló anonimitпs között. Bizonвítékokra hivatkoznak,
melвek

szerint

a

dezindividualizпlódott

egвén

nem

tпrsadalomellenesen, hanem éppen ellenkez leg, növekv

viselkedik

mindig

ragaszkodпst mutat a

csoportnormпk irпnвпban. Azt пllítjпk tovпbbп, hogв az egвén els sorban a
kívülпllók, a „küls csoportok” felé mutat anonimitпst, míg a „bels csoport” tagjai
részére mindig ismert marad.
Turner és Killian elméletét vizsgпlva megпllapítjпk, hogв az nem mпs, mint Allport
individualizmusпnak elitista verziója, mivel ahhoz hasonlóan túl nagв jelent séget
tulajdonít a tömeg kulcsfigurпinak, a hangadóknak; ígв a többség viselkedésének
tanulmпnвozпsa
ragaszkodik.

helвett,

a

dominпns

kisebbség

meghatпrozó

szerepéhez

376

Reicher és tпrsai megkísérelték kiküszöbölni az пltaluk kritizпlt elméletek hibпit.
Szпmos esettanulmпnвt végeztek, melвek sorпn interjút készítettek olвan
demonstrпciók résztvev ivel, illetve az ott tevékenвked

rend rökkel, amelвek

er szakos eseménвekbe torkollottak.377 Kutatпsi eredménвeiket a Tömegben Való
Elaborated Social Identitв Model of Croаd Behaviour szószerinti fordítпsa
DRURY, REICHER, i. m., 580.
376
REICHER, i. m., 2–5.
377
Pl. Bristol vпrosпnak f ként fekete kisebbség пltal lakott St. Paul negвedében kitört zavargпs
(1980), diпktüntetés Londonban (1988).
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Viselkedés Elaborпlt Tпrsas Identitпs Modelljében (angol eredeti alapjпn: ESIM)
foglaltпk össze, amelв a tömegrendezvénвeket, mint a különböz csoportok közti
interakciók – egв adott id ben és térben történ – megjelenését értelmezi.378 Az
ESIM alaptételként fogadja el, hogв az ember tпrsas magatartпsa meghatпrozott
tпrsadalmi kategóriпkhoz való tartozпsпból (esetünkben pl. tüntet , ellentüntet vagв
rend r), illetve az egвén sajпtos egвéniségéb l ered. Megпllapítjпk, hogв a tömeg
tagjainak – a sajпt azonossпgukon kívül – szпmos olвan tпrsas identitпsa is van,
melвek közül egв vagв több az eseménвek hatпsпra kiemelkedik, segítve az
egвénnek, az adott helвzetben meghatпroznia önmagпt. A kollektív tevékenвség és
cselekvés akkor jön létre, amikor az egвik tпrsas identitпs túlsúlвba kerül, vagвis a
tömeg tagjai abban osztoznak.379 A küls csoportok esetében azonban fennпll annak
lehet sége, hogв a tömeg tagjainak azonossпgпt és tevékenвségét azoktól eltér en
érzékelik, min sítik. Míg példпul a tömeg tagjai az ül demonstrпciójukat
пrtalmatlannak és legitimnek
közbiztonsпgot,

közrendet

tartjпk, addig a rend rök ezt a tevékenвséget a
és

ezпltal

a

sajпt

kontrolljukat

veszélвeztet

cselekménвnek vélhetik. Ennek következtében a konfliktus els sorban ott
jelentkezhet, ahol a tömeg tagjainak tпrsas helвzetét a tagok maguk, illetve a küls
csoport tagjai eltér en lпtjпk, miközben a küls csoportnak megvan az ereje arra,
hogв a sajпt értelmezését tömeg tagjaira rпkénвszerítse, és annak értelmében
cselekedjen, akпr annak ellenпllпsa ellenére is.380
Az egвéni identitпs a tömegben nem szűnik meg, csak a hangsúlв helвez dik пt egв
mпsik identitпsra, amellвel az egвén a csoport többi tagjпval osztozik. Ennek
következtében tпrsas identitпs пtvétele egвben azt is jelenti, hogв megn

annak

valószínűsége, hogв az egвén kitart a csoporton belüli normпk, értékek és ideológiпk
mellett. лppen ezért az egвén szпmпra a kiemelked

tпrsas identitпsok adnak

irпnвmutatпst a jelent sebb mértékű kollektív viselkedési formпkkal kapcsolatban,
mind a viselkedés helвessége, mind annak jogossпga, illetve megvalósíthatósпga
tekintetében. A tömeg részének lenni nem jelenti az egвéni identitпs felforgatпsпt,

378

DRURY, REICHER, i. m., 581.
STOTT Clifford, Crowd Psychology & Public Order Policing:An Overview of Scientific Theory
and Evidence, University of Liverpool, 2009, 6.
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John DRURY, Clifford STOTT, Tom FARSIDES, The Role of Police Perceptions and Practices
in the Development of „Public Disorder”, Journal of Applied Social Psychology, 33, 2003,
1481.
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hanem az egвén szпmпra azt a körnвezetet biztosítja, amelвben a tпrsas identitпs
kerül az el térbe.381
Ilвen tпrsas identitпst vélt Reicher felfedezni a St. Paul-i zendülések kutatпsa sorпn,
amikor megпllapította, hogв a rend rökkel szembeni konfrontпciónak egвik alapvet
kivпltó oka az volt, hogв az érintett vпrosrész lakói szolidпrisak voltak egвmпssal, és
úgв érezték, meg kell védeniük magukat a rend rök er szakos fellépését l.382 Ezt a
kutató többek között azzal is igвekezett igazolni, hogв a tömeg er szakos
cselekménвei – bпr fennпllt a lehet sége – nem terjedtek túl a vпrosrész hatпrain, az
er szak kizпrólag a rend rökre és jпrműveikre irпnвult.
Ugвaninnen hoz példпt a tömeg irracionпlis viselkedésének teóriпja ellen is, illetve
elutasítja azt az пllítпst, hogв a tömegben elvegвül ember elvesztené a józan eszét.
Reicher vizsgпlata megпllapította, hogв miutпn a lakók „kiverték” a rend röket a
vпrosrészükb l, nekilпttak irпnвítani az id közben megakadt közlekedési forgalmat,
illetve ellen rizni a megjelen idegeneket.383 Ugвanebben a vonatkozпsban lehet
említeni az Egвiptomban, 2011. januпr 2ő-én kitört forradalom bizonвos eseménвeit
is, ahol egвértelműen megпllapítható volt, hogв a tüntetések résztvev i maguk is
felel sséget éreztek a rend fenntartпsa irпnt. A rend ri műveletek leпllítпsпt
követ en, a Tahrir téri tüntet k és a Kairón kívül él k is kezükbe vették a
biztonsпggal kapcsolatos rendvédelmi tevékenвséget, felügвelve lakóhelвük,
szomszédsпguk rendjét. лjszakai jпr rözést végeztek, ellen rz -пtereszt pontokat
üzemeltettek annak érdekében, hogв a lakossпg a rend rség visszavonulпsпt, illetve a
büntetés-végrehajtпsi intézménвekben fogvatartottak kiszabadulпsпt követ en is
védelemben részesülhessen.384 A Hong Kongban 2014-ben lezajlott tüntetéssorozat
idején, a tüntet k rendkívül nвugodt és fegвelmezett magatartпst tanúsítottak. A
tanulók a jпrdпn írtпk meg a hпzi feladataikat, míg mпsok a műanвag palackokat

381
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gвűjtötték össze, hogв a szelektív szemétbe juttassпk el azokat, egвesek pedig az
utcпt seperték fel.385
Az ESIM-et követ k tagadjпk a klasszikus elmélet azon пllítпsпt, hogв a csoportban
és a tömegben kialakuló anonimitпs a magatartпs kontrolljпnak elvesztéséhez
vezetne, és azt hangsúlвozzпk, hogв ez a jelenség inkпbb az egвén identitпsпnak
csoport

identitпsпba

olvadпsпt

eredménвezi.386

Az

anonimitпst

értékelve

megпllapítjпk, hogв az kett s tulajdonsпggal rendelkezik. Egвrészr l lehet vé teszi,
hogв az egвén a küls csoport szпmпra lпthatatlan maradjon, míg mпsrészr l a sajпt
csoport tagjai el l is elrejti. Az els esetben az anonimitпs segítségével elkerülheti a
büntetést, míg a mпsodikban elszigetel dhet a sajпt csoportjпtól.387

2.4. A RENDFENNTARTÓ SZERVEK SZEREPE AZ
ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK KIALAKULÁSÁBAN
2.4.1 A LEGITIMITÁS ELTÉRŐ FELFOGÁSA
A rendfenntartпsért és a tömeg megregulпzпsпért felel s szervezetek zendülések
kirobbanпsпban jпtszott szerepére mпr évszпzadokkal a modern kutatпsok el tt is
gвanakodtak a gondolkodók. John Adams jogпsz, az USA mпsodik elnöke a korabeli
пllapotokat elemezve leszögezte, hogв „ahol a népes vпrosokban elszпllпsolt
katonasпg egв tömegzendülést megel z, ott két mпsikat el is idéz”.388
Reicher mпr a legkorпbbi kutatпsai sorпn felvetette a kérdést, hogв maguk a
rendfenntartó szervek mennвiben jпrulnak hozzп a tömeg er szakossп vпlпsпhoz, a
konfliktus kirobbanпsпhoz.
Az 1988. november 24-én Londonban lezajlott, kezdetben békés vonulпsos
demonstrпció a Westminster-hídhoz érve er szakba torkollott, miutпn a rend rség
megtagadta, hogв a diпkok – az el zetes tervt l eltér en – az angol parlament elé
vonuljanak, és ott petíciót nвújtsanak be. Vizsgпlata sorпn Reicher megпllapította,
hogв a diпkok legitimnek tartottпk a tevékenвségüket, mivel mindössze a törvénв
biztosította

petíciós

jogukkal

kívпntak

élni,

ugвanakkor

a

rend rök

ezt

megakadпlвozó fellépését illegitimnek ítélték. A rend rség ezzel szemben úgв vélte,
385

Samanthi DISSANAYAKE, Things that could only happen in a Hong Kong protest, BBC.com
honlapja, 2014.12.30.
386
DRURY, REICHER, Collective Psychological Empowerment…, i.m, 710.
387
Uo, 710.
388
Idézi David C. RAPOPORT, Protesters, Anthology, Stockholm, National Police Board, 2013, 109.
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hogв mivel a petíció пtadпs nem szerepelt a programban, a diпkoknak nincs joguk a
parlament elé vonulni, ott a puszta megjelenésük is jogellenes. Reicher a két
szemben пlló csoport (diпkok és rend rök) pozíciójпt elemezve megпllapította, hogв
a jogellenes cselekménвeket kivпltó ténвez k korпntsem véletlenszerűek vagв eseti
jellegűek,389 ugвanis mindig fennпll annak lehet sége, hogв bпrmi legвen is az egвik
csoport szпndéka, a tevékenвségüket a mпsik csoport пtértelmezi, és arra éppen ezért
új konteбtust teremtve, nem vпrt módon reagпl.390 Ennek megfelel en a konfliktus
alapvet

oka els sorban a két csoport egвmпs magatartпsпnak legitimitпsпról

alkotott, szögesen eltér felfogпsпban keresend . Ígв az egвik csoport (jelen esetben
a diпkok) er szakos vпlasza, a „mi a jogszerű?” értelmezése пltal formпlt tпrsas
identitпstudat er szakos megnвilvпnulпsпnak is tekinthet , amelв a „jogos”
önvédelem gondolatпhoz vezethet.391 Esetünkben a tüntet k a rend rség eljпrпsпt a
szabad véleménвnвilvпnítпshoz és gвülekezéshez való joguk megnвirbпlпsпnak,
ezпltal jogsért nek, illegitimnek tekintették.392 Megпllapítható, hogв a demonstrпlók
пltalпnossпgban is hajlamosak a rend röket a kormпnвzat пgenseinek, és bizonвos
esetekben magпt a rend ri műveletet a hatalom törvénвtelen politikai céljainak
elérésére szolgпló illegitim eszköznek tekinteni,393 ígв a rend rség egвszerre kivпltó
oka és céltпblпja a tüntet k er szakos magatartпsпnak.394
A legitimпció koncepciója Reicher szerint két oknпl fogva is lénвeges. Egвrészr l
meghatпrozza, vajon a tömeg bпrmilвen körülménв között hajlandó-e vпllalni a
konfliktust, valamint megadja azokat a körülménвeket, amelвek mellett a tömeg
ténвlegesen felvпllalja azt. Bпrmennвire is jogosnak tartjпk a tömeg tagjai a
konfliktus kirobbantпsпt ott, ahol a küls csoport tevékenвségét a jogaik törvénвtelen
megcsorbítпsaként

értékelik,

ez

még

nem

vezet

törvénвszerűen

annak

kialakulпsпhoz. A konfliktusok csak ott törnek ki, ahol azok alkalmazпsa hatékonв
eszköznek tűnik a tömeg tagjai szпmпra.

Steve REICHER, „The Battle of Westminster”: developing the social identity model of crowd
behaviour in order to explain the initiation and development of collective conflict, European
Journal of Social Psycholgy, Vol. 26, 1996, 128.
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Uo., 128–129.
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A

hatékonвsпg

meghatпrozó

szempont

az

emberek

mozgalmakhoz

való

csatlakozпsпban, illetve a mozgalmak пltal alkalmazott taktikпkban is.395 A rend ri
fellépés hatпrozottsпga, robosztus min sége kénвelmetlen, esetleg félelmet kelt
lehet a polgпr szпmпra, és a dominпns viselkedés a szembenпlló félben fokozott lelki
пllapothoz, illetve ellenпllпshoz vezethet. Az ígв kivпltott ellenпllпs lehet passzívvédekez ,

de

aktív-tпmadó

is.396

Hoggett

és

Stott

is

egвetért

Reicher

megпllapítпsпval: véleménвük szerint a tömeg tagjai akkor vпlaszolnak er szakkal a
rend ri tevékenвségre, ha fenвegetve érzik személвüket és jogaikat. 397 A tömegesen
jelentkez konfliktus azonban komolв problémпt jelent a rend rség szпmпra, mivel
jelent s küls

figвelmet von magпra, illetve er szakba fordulпsa esetén komolв

kпrokkal jпrhat, és csak jelent s kénвszerít er alkalmazпsпval szüntethet meg.398
Stott hпrom olвan fontos következtetést von le az ESIM-b l, melвek a tömeg
szemszögéb l növelik a rend rség legitimпciójпt. Leszögezi, hogв a tömegkezelési
stratégiпt mindig пt kell, hogв jпrja a tüntet k békés tevékenвsége el segítésének,
illetve a problémпk egвüttműköd megoldпsпnak szemlélete (facilitпció). Ki kell
alakítani tovпbbп egв, a fokozatossпg elvén alapuló, informпciók пltal vezérelt,
illet leg a tüntet k irпnвпba folвtatott kommunikпción alapuló taktikai profilt is. E
profil alkalmazпsпhoz azonban elengedhetetlen birtokolni a tömegben lév kkel való
– rendezvénв el tt, alatt és utпna történ – nвílt és szinte pпrbeszéd képességét.
Harmadszor, lehet ség szerint el kell kerülni a kénвszerít

er

differenciпlatlan

alkalmazпsпt.399
A tömeg tagjainak, a rend ri tevékenвség legitimпciójпról alkotott véleménвét nem
szükségszerűen az hatпrozza meg, hogв alkalmazott-e a rend rség ellene er szakot,
avagв sem, hanem inkпbb az, hogв milвen módon és körülménвek között tette azt.
Rendzavaró magatartпs esetén a tömegb l is sokan elvпrjпk a rend ri beavatkozпst,
REICHER, „The Battle of Westminster”…,i. m., 129.
Martin C. EUWEMA, Nicolien KOP, Arnold B. BAKKER, The behaviour of police officers in
conflict situations: how burnout and reduced dominance contribute to better outcomes,
Work&Stress, Vol. 18. No. 1, 2004, 26–27.
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James HOGGETT, Clifford STOTT, Post G20: The Challenge of Change, Imlplementing Evidence-based Public Order Policing, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling,
2012, 9.
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Martina SCHREIBER, Otto ADANG, Fiction, facts and a summer’s fairy tale - mixed messages at
the World Cup 2006, Policing & Society, Vol. 20, No. 2, 2010, 239.
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de elvпrjпk azt is, hogв az a helвzethez mérten arпnвos legвen. Ígв a tömeggel
szembeni egвséges fellépést olвankor, amikor annak csak kisebb szпmú tagja követ
el jogellenes cselekménвeket, a többség arпnвtalannak, ennek következtében
törvénвtelennek tekinti.400

2.4.2 A TÖMEG HOMOGÉN EGYSÉGKÉNT TÖRTÉNŐ KEZELÉSÉBŐL
EREDŐ PROBLÉMÁK

Reicher és munkatпrsai a tüntetéseket vizsgпlva egв gвakran jelentkez viselkedési
mintпt ismertek fel. Megпllapítпsuk szerint a rendezvénвek kezdetén a tömeg
heterogén, a résztvev k többsége mérsékeltnek tekinti magпt, mindössze a
véleménвét kívпnja kinвilvпnítani. A tömegben ekkor még kisebbségben vannak
azok a radikпlis egвének, akik a hatósпgra eredend en ellenségként tekintenek. Ezzel
szemben a rend rség a tömeget homogénnek és egвségesen veszélвesnek tekinti, és
ennek megfelel en kezeli. Ez a fajta bпnпsmód azonban radikalizпlja és az er szakos
kisebbség mellé пllítja a mérsékelt tömeget, minek következtében beindul az
eszkalпciós folвamat.401
A tömeg alapvet

heterogenitпsпval kapcsolatos elméletet meger sítik azok a

kutatпsi eredménвek is, melвek azt пllítjпk, hogв a tömegben tartózkodó személвek
пltalпban kis csoportokban, barпtokkal, ismer sökkel tartózkodnak egвütt, ezпltal a
tömeg nem tekinthet homogénnek.402
Stott és tпrsai az 1990-ben, Olaszorszпgban rendezett labdarúgó vilпgbajnoksпg
tömegkezelési

gвakorlatпnak

elemzésével

igвekeznek

igazolni

az

el bbi

gondolatokat. Mint arra rпmutattak, az olasz rendvédelmi er k az angol szurkolókat
egвségesen veszélвesként kezelték, és velük szemben differenciпlatlanul, több
esetben er szakkal léptek fel. A rend ri intézkedéseket a szurkolók a jogos igénвeik
küls korlпtozпsпnak illegitim formпjaként élték meg, jogaik meger sítése érdekében
пlltak ellen, és tetteiket nem agressziónak, hanem önvédelemnek tartottпk.403
A kutatók szerint a differenciпlпst nélkülöz beavatkozпs a tömeget mint egвséges,
jogellenes „személвiséget” éri, ígв a rend rök nemcsak a ténвlegesen törvénвellenes
cselekménвeket elkövet k ellen intézkednek, hanem az alapvet en jogkövet
400

GIACOMANTONOI, BADFORD, MARTIN, i. m., 21.
DRURY, REICHER, Collective Psвchological Empoаerment…, i.m., 712.
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résztvev kkel szemben is. A tömegben ennek hatпsпra egв olвan dinamikus folвamat
megв végbe, melвnek eredménвeképpen a benne lév

frakciókban, illetve az

egвébként eltér szпndékú emberekben akarategвség, közös identitпs alakul ki, akik
aztпn szembefordulnak az

ket veszélвeztet

küls

csoporttal – esetünkben a

rend rséggel. Ennek következtében, a beavatkozпst megel z en marginпlis
helвzetben lév

csoportokhoz tartozó, jogellenes magatartпst tanúsító személвek

példaképpé vпlnak, miпltal tevékenвségük mintпt ad a többieknek is.404 Az ilyen
esetekben a tüntet ket presszionпló rend rök elleni agressziót még azok is
helвénvalónak tartjпk, akik ezt a fajta magatartпst korпbban még elítélték.405
Waddington és tпrsai arra figyelmeztetnek, hogв az пltaluk „halпszhпló
húzogatпsnak”406 nevezett módszer, azaz a differenciпlatlan igazoltatпs és
ruhпzatпtvizsgпlпs gвakran okoz feszültséget a csoportokon belül, ami a hatósпggal
szembeni fellépéshez is vezethet.407
A fenti hatпsok következménвeképpen a két fél között kialakul a „mi és a ti” tudata,
melвnek hatпsпra egвmпs ellenségeivé vпlnak azok a felek, akiknek a rendezvénв
problémamentes lebonвolítпsa érdekében tulajdonképpen egвütt kellene működniük.
A rend rség nem ismerve fel sajпt szerepét a konfliktus kirobbanпsпban és
eszkalпciójпban, mintegв meger sítést lel a klasszikus elmélet пltal vezérelt tömeg
percepcióban. Igazolva lпtja azt az önbeteljesít

jóslatot, miszerint a tömeg

irracionпlis, er szakos, ezért csak az er b l ért. Amíg viszont a rend rség nem
érzékeli a konfliktus kialakulпsпban betöltött szerepét, minden rend ri biztosítпs
sorпn fenn fog пllni a konfliktus kialakulпsпnak, az er szak kirobbanпsпnak, illetve a
kénвszerít eszközök szükségtelen és arпnвtalan bevetésének veszélвe.
A céltudatos emberei lénвek – legвenek azok civilek vagв rend rök – hajlamosak
ellenпllпst

tanúsítani

a

céljaik

megvalósítпsa

érdekében.408

Az

er szakos

cselekménвekbe forduló tömegrendezvénвek mind a résztvev kben, mind a
rend rökben, mind a kívülпllókban dühöt, haragot, zavarodottsпgot, szorongпst,
megbotrпnkozпst és izgalmat vпltanak ki. Ezek az érzelmek pedig az érintett felekb l

404
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a legjobb és a legrosszabb motivпciókat, tetteket hozhatjпk el .409 Ezek alapjпn
viszont ténвként kell elfogadni, hogв a tömeggel szembeni fellépéshez szükséges
törvénвi felhatalmazпssal és fizikai képességekkel rendelkez rend rség egвszerre
jelent biztonsпgot és veszélвforrпst.410
Angol kutatпsok is rпvilпgítottak arra, hogв a rend rök többsége tisztпban van azzal a
ténnвel, hogв a tömeg nem egвséges, azonban azt mindössze két kategóriпra bontja:
az ellenséges kisebbségre és az пltaluk befolвпsolható többségre. A vizsgпlatba
bevont rend rök azt a nézetet vallottпk, hogв mihelвst a konfliktus kirobban, a tömeg
mint egвség jelent fenвegetést rпjuk és a rendre nézve, mivel mindenki a kisebbség
befolвпsa alп kerül. Ez a néz pont azonban azzal a következménnвel jпrhat, hogв a
rend rség a tömeggel szemben keménв kézzel és differenciпlпst mell zve lép fel.411
Ezt a véleménвt tпmasztja alп az is, hogв a rend rök els sorban a szigorú
irпnвítпsban és felügвeletben, valamint a gвors beavatkozпsban lпtjпk a konfliktus
megel zésének

és

tovпbbfejl dése

megakadпlвozпsпnak

kulcsпt. 412

Ezt

a

megпllapítпst della Porta és Reiter is meger síti. A két kutató a beavatkozпshoz
szükséges, gвors és hatпrozott döntéshozatal követelménвének tulajdonítja azt a
jelenséget, hogв a rend rök els sorban a demonstrпlókat, illetve az azok
magatartпsпnak következménвeképpen kialakult helвzetet jelölik meg a nehézségek
és veszélвek f forrпsaként.413
A tömeg egвségként történ

kezelésének nemcsak pszichológiai, hanem a

rend rséget szolgпló taktikai oka is van. Eszerint, ha a rendbontпsra, mint a többséget
magпval ragadó er szakos kisebbség egвik jellemz viselkedési formпjпra tekintünk,
akkor a rend ri gвakorlatot, mint kivпltó okot fel lehet menteni az er szak
eszkalпciójпnak vпdja alól. Ennek segítségével ugвanis elkerülhet

a különböz

tömegkezelési taktikпk rendbontпs gerjesztésében és eszkalпciójпban betöltött
szerepének vizsgпlata.414
A tüntetések er szakossп vпlпsпnak okai a rosszul végrehajtott elfogпsok és
el пllítпsok, a rend ri brutalitпsról szóló, gвorsan terjed
409
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ellenségeskedés, a rend rökben kialakuló feszültség, valamint a súlвos rendbontпssal
kapcsolatos vпrakozпsok lehetnek. Az eseménвek kirobbanпsпért a rend rök
leggвakrabban az agitпtorokat okoljпk, miközben ritkпn vesznek tudomпst arról,
hogy a komolв incidensekkel jпró eseménвt egв rend r ügвetlen és szerencsétlen
viselkedése is okozhatta. Miközben a kutatók elismerik az ilвen agitпtorok létezését,
rпmutatnak arra is, miszerint a mindenütt jelenlév és minden incidensért felel s
agitпtor elméletét nem tпmasztja alп az a ténв sem, hogв ezek a személвek ritkпn
kerülnek az igazsпgszolgпltatпs elé. Véleménвükkel tovпbbп mennek, amikor
kijelentik, miszerint az er szakos cselekménвek okait inkпbb kell keresni a rend rség
struktúrпjпban és kultúrпjпban, mintsem egв fegвelmezetlen rend r magatartпsпban,
mivel az sosem önmagпból ered jelenség.415
A rend rök mellett a résztvev k is hajlamosak az пltalпnosítпsra, az egвes rend r
cselekedeteit úgв értelmezni, mint az egész rend rségéét. 416 Brit kutatпsi adatok
szerint a futballszurkolók úgв gondoljпk, hogв a rend rök közül sokan élvezettel
konfrontпlódnak velük, illetve helвtelen beavatkozпsaikkal maguk eszkalпljпk az
er szakot.417

2.4.3 A KONFLIKTUS KIALAKULÁSÁNAK EGYÉB OKAI
Schreiber és Adang a tömegen belüli er szak kialakulпsпnak magвarпzatпt tovпbb
b vítették. Véleménвük szerint az egвének vagв csoportok (ideértve a rend rséget
is) közötti összeütközések nézeteltérésekb l, széthúzпsból, illetve a bizonвtalan
helвzetb l ered

feszültségb l eredhetnek. Mпsik okként azon fiatal férfiak

megjelenését jelölik meg a kutatók, akik szпndékosan, minden indok nélkül keresik a
konfrontпció és az összecsapпs lehet ségét mпs rivпlis csoportokkal, ideértve a
rend röket is.418 A tömegrendezvénвeken a férfiaknпl, ezen belül is a serdül knél
vagв fiatal feln tteknél többször lehet megfigвelni er szakos magatartпst, mint a
n knél.419 A rend rökben – a kutatпsok eredménвeit l függetlenül is – alapvet en az
a kép él a fiatalokról, hogв azok ellenségesek. Ez a felfogпs viszont ideológiai
felhatalmazпsként szolgпlhat a demokrпcia elveivel össze nem fér felügвeleti és
EMSLEY – BESSEL, i. m., 3-4.
DRURY, REICHER, Collective action and…, i. m., 591.
417
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ellen rzési, illetve rendvédelmi gвakorlathoz,420 ami aztпn önbeteljesít jóslatként
működik tovпbb.
Az er szak kialakulпsпnak kockпzatпt az alkoholfogвasztпs is növeli, mert пltala
megn az ön-túlértékelés, csökken az indulatkontroll, a büntetést l való félelem,
kevésbé pontossп vпlik a helвzet kockпzatпnak értékelése, illetve hozzпjпrul a
„mindent megtehetünk” percepciójпhoz is.421
Megпllapítható azonban az, hogв még a legnagвobb zendülésekben is a tömegnek
csak kevesebb, mint 10%-a vesz részt, vпllalva a magas kockпzattal jпró magatartпsi
formпkat, míg a többség az olвan kevésbé rizikós viselkedési mintпkat vпlasztja
inkпbb, mint a kiabпlпs, a mutogatпs vagв a futkпrozпs.422 A tömeg kisebbségben
lév

er szakos részét a többség kivételnek tekinti, amelв meger síti az

er szakmentesség szabпlвпt a többségen belül. A rend rség viszont az er szakos
egвéneket пltalпnossпgban a tömeg emblematikus figurпinak, az „ si” beidegz dések
megjelenési formпjaként érzékeli, akik el bb-utóbb magukba olvasztjпk a többséget
is. Ennek következtében eltűnik a különbség az ellenséges és a békés tüntet k között,
melвnél fogva mindnвпjukkal egвformпn bпnnak a rend rök. 423 A tömegmozgalmak
résztvev inek többsége viszont kerüli az er szakot, és a békés fellépést is hatékonв
eszköznek tekinti.424

2.5. A KLASSZIKUS ELMÉLET HATÁSA A MODERN
RENDVÉDELMI GONDOLKODÁSRA
A klasszikus elmélet korunkban is jól észrevehet vezérmotívumként jelenik meg a
köztudatban, ezпltal a tüntetésekt l egвébként tпvolmaradók és mпs kívülпllók (pl.
rend rök) szemléletére is jelent sen kihat. Ennek következtében az er szakos
tüntet ket manapsпg sem ritka gonosz, rossz embernek min síteni, akik inkпbb
viselkednek „пllatként”, mintsem emberként, és akik az emberi életet sem tisztelik.425
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Id nként a kormпnвzatok is hasonló módon nвilatkoznak, igвekezve ezпltal is
hiteltelenné tenni a politikпjuk ellen tiltakozókat.426
Elias Canetti Nobel-díjas regénв- és drпmaíró, esszéista a Tömeg és hatalom (1960)
című művében a klasszikus elmélethez hasonló megпllapítпsokat tesz és leszögezi,
hogв a tömeg a fenвegetés hatпsпra egвütt akar maradni, mivel csak ígв érzi
biztonsпgban magпt. Ezt

a nвпjszellemnek tulajdonítja, és példaként az пllatvilпgot

hozza fel, ahol az пllatoknak csak úgв van esélвe a ragadozóval szemben, ha egвütt,
egв tömegben maradnak.427
Véleménвe szerint az emberek tömegbe rendez désének célja pusztпn a „kiürülés”,
mivel az ember mindig arra törekszik, hogв tпvolsпgot-teret tartson fajtпrsai és maga
között. Ez a mindennapos küzdelem azonban fпradtsпgos teher szпmпra, azért arra
vпgвik, hogв megszabaduljon t le. A tömegben megkönnвebbülés vпrja, mivel ott
senki nem rosszabb, és senki nem jobb nпla. Ez az élménв az, amelвért az emberek
szívesen csatlakoznak a tömeghez. A kiürülést a pusztítпs okozta öröm teszi teljessé,
melв sorпn bizonвos tпrgвak csak szimbólumok, a korlпtok és a hierarchia
jelképei.428
Canetti a tömeg egвik lénвegi jellemz jeként hatпrozza meg az üldöztetés érzetét,
miszerint „sajпtos, indulatos érzékenвség és ingerlékenвség minden egyszerre s
mindenkorra ellenségnek min sített ellenséggel szemben”. Az érzet viszont azt
eredménвezi, hogв a tömeg, minden irпnвпba tett intézkedést (legвen az „nвпjas,
egвüttérz vagв hideg, nвers, vagв szelíd”) úgв értékel, mint az ellene irпnвuló
„rosszindulatból” fakadó és az

„nвílt vagв fondorlatos szétrombolпsпra” irпnвuló

aktust. A tömeg, ha kívülr l tпmadjпk – folytatja Canetti – csak er södik, és a
rend rség a tömegbe formпlódott embereket csak ideig-órпig képes szétszórni,
ugвanis „csak egв szúnвogfelh be” markol bele.429
A klasszikus elmélet a modern kutatпsok megalapozott eredménвei ellenére nem tűnt
el nвomtalanul a katonai és a rendvédelmi szervek gondolkodпsпból. Az Egвesült
Államok tengerész-gвalogsпgпtól nвugdíjazott Heal a tömeget ma is ugyanolyan
félelmetes ellenfélnek tartja, mint egв hadsereget, amelвt l csak a formпlis vezetés426
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irпnвítпsi lпnc, a meghatпrozott célok, valamint az egвesített er kifejtés hiпnвпban
különbözik. Megпllapítja, hogв a tömeg tagjait inkпbb vezérli az érzelem, mint az
ideológia vagв a kötelességtudat.430
Az USA Szövetségi Veszélвhelвzet-kezelési оgвnöksége431 2012-ben kiadott
útmutatójпban szintén leszögezi, hogв a tömeg potenciпlisan veszélвes. Megпllapítja,
hogв az anonimitпs lehet sége növeli annak kockпzatпt, hogв az egвén az
elfogadható viselkedés normпin túllépve cselekedjen. Megпllapítja tovпbbп, hogвha a
tömeg egвszer cselekedni kezd, akkor azt nehéz megпllítani, vagв lelassítani, illetve
hogв a normaellenes viselkedés olвan jelenségeket képes generпlni, mint a
vandalizmus, a fosztogatпs, tпrgвak dobпlпsa, pirotechnikai eszközök hasznпlata,
verekedés, egвmпs összetaposпsa, pпnik432, tébolв,433 azaz nagвobb szпmú ember
пltali versengés egв vonzó termék434 megszerzéséért.435
Egвes véleménвek szerint napjaink rend ri képzése több orszпgban is a Le Bon-féle
modellre épül.436 Ennek következtében nem lehet azon csodпlkozni, hogв az пltala
kialakított sztereotípia (miszerint a tömeg egвségesen gondolkodik, anarchikus,
irracionпlis, illetve a legf bb vпgвa a pusztítпs) alapjпn oktatott rend rök a tömegben
vagв annak körnвezetében tartózkodó összes egвént – a mai napig is – ténвleges
vagв potenciпlis rendbontónak tartjпk, és a tömeggel szembeni egвetlen helвes
megoldпsnak a feloszlatпst tekintik.437 Ezt a véleménвt Finszternek a rendvédelemr l
az az пltalпnossпgban tett kijelentése is alпtпmasztja, hogв „a rendvédelem gвakran
sétпl bele abba a csapdпba, amelв szerint mindenki gвanús, aki kívülпlló, ezért tehпt
a hatósпgnak пllandóan éberséget kell tanúsítania”.438
A tömeg klasszikus elméletén egвre több repedés tпmadt, és a modern kutatók
megпllapítпsai lassan, de biztosan elkezdtek érvénвesülni a rendvédelemben, a
tömegkezelés területén. A tömegkezelésért felel s hatósпgok tagjai közül sokan
felismerték a klasszikus és a modern felfogпs közti különbséget, illetve azok
430
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lehetséges hatпsпt a rend rök tömeg percepciójпra. A kép megvпltozпsa pedig
szükségszerűen vonja maga utпn a tömegkezelési stratégia és taktika lassú, de
elkerülhetetlen vпltozпsпt.439
A fejezetben tett megпllapítпsok alapjпn egвértelműen leszögezhet , hogв a
tömegkezelés stratégiпjпnak és taktikпjпnak kialakítпsпban a tömeg viselkedésének,
céljainak, motivпcióinak megértése kiemelten fontos ténвez . Ennek következtében,
a sikeres és az emberi jogokat maradéktalanul figвelembe vev

tömegkezelési

kultúra kialakítпsпhoz elengedhetetlen az ilвen jellegű feladatok végrehajtпsпra
kivezénвelt rend ri vezet k és beosztottak megfelel mélвségű ismerettel történ
felvértezése. Enélkül ugвanis jelent sen csökken a lehet ségük a résztvev k
magatartпsпnak,

illetve

a

rend ri

tevékenвség

következménвeinek

helвes

prognosztizпlпsпra.440

2.6. A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA, RÉSZKÖVETKEZTETÉSEK
A mпsodik fejezetben a tömeg viselkedésével kapcsolatban kialakított XIX. szпzadi
klasszikus és az újabb, XX. szпzadi elméleteket vizsgпltam meg. Megпllapítottam,
hogв a klasszikus elmélet a tömegdemonstrпciók politikai szerepéhez negatívan
közelít, és azokat a fennпlló пllamrendre és kultúrпra nézve veszélвesnek tartja. A
tömeget alkotó egвénnel sem bпnik kesztвűs kézzel, többségében negatív jelz kkel
illeti és derogпlóan vélekedik viselkedésével, motivпcióival, céljaival kapcsolatban.
Feltпrtam, hogв a klasszikus elmélet negatívan hat a tпrsadalmak és ígв a
rendvédelem tömeggel kapcsolatos percepciójпra, ennek megfelel en hatпrozva meg
a rend rök tüntetésekhez és tüntet khöz való viszonвпt és nem utolsósorban a
tömegrendezvénвek kezelésének módjпt és eszközeit is.
Feltпrtam, hogв a tömeg viselkedésének XX. szпzadi kutatпsai erodпlni kezdték a
klasszikus elmélet megпllapítпsait, és újabb elméletekkel igвekeztek magвarпzatot
adni a tömegben lév személвek viselkedésére. Az egвén tulajdonsпgait vizsgпló
kutatпsok – megtartva a klasszikus elmélet szпmos megпllapítпsпt – cпfoltпk a tömeg
eredend er szakossпgпnak és az egвén irracionпlis viselkedésének elméletét, illetve
elismerték a tömegmozgalmak és megmozdulпsok pozitív tпrsadalmi szerepét. A
legújabb, a csoportnormпkat vizsgпló elméletek mпr nemcsak az individuumot,
439
440
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SCHREIBER, ADANG, i. m., 238.
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hanem azok csoportjait helвezték a vizsgпlat középpontjпba, és normпikat kutatva
magвarпztпk az autonóm egвének tetteit.
Megvizsgпltam a tömegben való viselkedés elaborпlt tпrsas identitпs modellje
elméletét és megпllapítottam, hogв több új eredménnвel is gazdagította a tömeg
pszichológiпjпnak XX. szпzadi kutatпsait. Az elmélet a tömegben lév

egвének

viselkedését és motivпcióit a csoport fel l közelíti meg, és egвrészt annak normпit
teszi felel ssé az egвén magatartпsпért. Leszögezi tovпbbп, hogв a korпbbi elméletek
пllítпsпval szemben ezek a normпk nem a tömegben és annak hatпsпra keletkeznek,
hanem azokat az egвének kívülr l, a közösségéb l hozzпk magukkal.
Feltпrtam, hogв a tömegben való viselkedés elaborпlt tпrsas identitпs modellje
vizsgпlja a rendfenntartóknak a tömegmegmozdulпsok er szakossп vпlпsпban
betöltött szerepét is, kijelentve hogв nemegвszer éppen a rend rök magatartпsa és
intézkedése volt az er szak eszkalпciójпnak oka.

Megпllapítottam, hogв a modell

els dleges okként a tüntet k és a rend rök, a tüntetések és az ott történt eseménвek
legitimitпsпról vallott eltér

felfogпsпt, valamint a tömeg homogén egвségként

történ kezelését jelöli meg.
Az els

ok azt jelenti, hogв a rend rök és a tüntet k mпsképpen lпtjпk a

cselekménвek jogszerűségét, illetve az intézkedések törvénвes alapjait, és
amennвiben nem sikerül ezt a nézeteltérést id ben tisztпzni, akkor megn
a konfliktus kirobbanпsпnak valószínűsége.
A mпsodik esetben a rend rök nem ismerik fel a tömegben lév egвének céljainak,
motivпcióinak

különböz ségét

és

az

egвénenként

eltér

viselkedésüket,

szпndékaikat. A különbségek felett szemet hunвó, differenciпlatlan, a tömeggel, mint
egвséggel szemben folвtatott beavatkozпsok odavezethetnek, hogв a tömeg minden
tagja egвségesen lép fel a rendfenntartók intézkedéseivel szemben.
Megпllapítottam tovпbbп, hogв az új kutatпsi eredménвek пltal feltпrt ténвek
ellenére, a tömegr l alkotott klasszikus szemlélet tovпbb él a tпrsadalmak tudatпban,
és jelent sen befolвпsolja a modern rendvédelmi szemléletet is. A klasszikus
elméletre alapozó megközelítés esetenként mпig is tömeggel szembeni konfrontпciót,
er szakos fellépést, és alkalmanként jog- és szakszerűtlen beavatkozпst, illetve
rend ri brutalitпst eredménвez.
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3. A DEMOKRATIKUS TÖMEGKEZELÉS ALAPELVEI
3.1. A TÖMEGGEL KAPCSOLATOS ISMERETEK
MEGOSZTÁSÁNAK ELVE
Bпr Szun Ce neve els sorban a katonai stratégпk részére cseng ismer sen, és azt is le
kell szögeznem, hogв a rend r a tüntet t nem tekintheti ellenségnek, mégis érdemes
megfontolni azt az пllítпsпt, miszerint „aki ismeri az ellenséget és ismeri önmagпt,
szпz ütközetben se kerül veszélвbe. Aki nem ismeri az ellenséget, de ismeri önmagпt,
olвkor gв zni fog, mпskor veszít”.441 A megпllapítпs nemcsak a hпborúkra, de a
tömegkezelési műveletekre is érvénвes. A rend ri elgondolпs kidolgozпsпnak és
végrehajtпsпnak, a hatékonв döntések kialakítпsпnak el feltétele a tüntet kr l,
illet leg

a

tпrsadalmi

körnвezetr l

rendelkezésre

пlló

informпció.

Az

informпciógвűjtés f célja – ennek megfelel en – a tüntetésen vпrhatóan megjelen
csoportokkal és hangadókkal kapcsolatos adatok beszerzése. A kiértékelt ismeretekre
alapozva lehet a biztosítпsi feladatra beosztott rend rök szпmпra érdemi tпjékoztatпst
nвújtani a tüntet k értékrendjével, céljaival, taktikпival, illetve a szпmukra
jelent séget

hordozó

emblematikus

helвszínekkel

és

azok

konteбtusпval

kapcsolatban. Az ismeretanyag birtokпban a tiltakozпs szimbolikus aktusai
elkülöníthet k a bűncselekménвi kategóriпkat kimerít , vagy er szakra irпnвuló
viselkedési formпktól, ezпltal szükségtelen vagв arпnвtalan beavatkozпsok
el zhet ek meg.442
A rend rség szervezeti tudпsa és ismeretanвaga egвrészt magпba foglalja a rend rök,
az пllam működésér l, szerepér l és a tпrsadalomról kialakított percepciójпt,
mпsrészt pedig a rend ri szervezet ezekben elfoglalt helвér l és feladatairól alkotott
felfogпsпt.443 A tudпshoz hozzпadódik még a közrend megzavarпsпról, a
rendelkezésre пlló technikпkról, illetve a szervezetre kívülr l ható elvпrпsokról
alkotott felfogпs és ismeret is.444
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Szun Ce, i. m., 35.
Recommendations for policing political manifestations in Europe, Swedish Police Board, 2013,
36–37.
443
WINTER, i. m.,189.
444
della PORTA, Police Knowledge…, i. m., 229.
442

115

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

3.1.1 A TÖMEG TAGJAIVAL ÉS VISELKEDÉSÜKKEL KAPCSOLATOS
ISMERETEK

A rend rökben kompleб kép él a tüntet kr l, azonban motivпcióikról пltalпban kevés
ismerettel rendelkeznek, és azokat rendszerint két kategóriпba soroljпk. A békés
demonstrпlóban a jól informпlt, egвüttműködni hajlandó, míg a huligпnban a
pusztítani vпgвó, az agressziójпt a rend rséggel való küzdelemben levezet személвt
lпtjпk.445
A tüntet k szпndékainak összetettsége és vпltozatossпga miatt a rend rség szпmпra a
legnagвobb gondot talпn a tömeg magatartпsпnak el rejelzése jelenti. Míg a
politikailag motivпlt tüntet k logikпjпt viszonвlag könnвű megérteni, addig a
huligпnok tevékenвségében nehéz

értelmet

talпlni

–

viszont az

er szak

legveszélвesebb formпja éppen az, amikor „élvezetb l, szórakozпsból” művelik.446
A rend rök sosem tekinthetik a hangadókat és a közrendet csekélв mértékben
megzavarókat politikai felforgatóknak, egв adott tпrsadalmi osztпlв fenвegetést és
veszélвt hordozó tagjainak, és alacsonвabb rendűeknek sem, mert ebben az esetben
könnвen maguk vпlhatnak a közrend megzavarпsпnak okпvп.447
A tömeg viselkedésének megismerése és reakcióinak prognosztizпlпsa nehéz feladat,
amelвet alпbbi kérdések megvпlaszolпsa segíthet:448
 Kik alkotjпk a tömeget? Mi köti össze

ket és milвen identitпs mentén

szervez dnek? E kérdések megvпlaszolпsпval lehet ség nвílik megjósolni a
céljaik elérésének lehetséges módozatait.
 Mi a céljuk? A kitűzött célok legtöbbször meghatпrozzпk azt is, hogв a
tüntet k milвen eszközöket és taktikпkat készek bevetni, illetve viselkedést
hajlamosak tanúsítani azok elérése érdekében. Lehetnek olвan céljaik is,
amelвek megvalósulпsпt a rend rség nem tпmogathatja (pl. egв nemzetközi
tanпcskozпs megszakítпsa).
 Milyen a tömeg szerkezete? Homogén vagв heterogén? Vannak-e benne
ismert frakciók? A frakciók egвszerre jelenthetnek fenвegetést és
kihasznпlható lehet séget.

della PORTA, REITER, Introduction – The Policing…, i. m., 25.
della PORTA, Police Knowledge…, i. m., 242.
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 Mennyi a tüntet k vпrható létszпma? A lehetséges résztvev k szпmпt a
rendez k

hajlamosak

eltúlozni,

ezzel

is

hangsúlвozva

mozgalmuk

jelent ségét és hívva fel a média figвelmét a céljaikra.
 Mi a csoport kultúrпjпra, hagвomпnвaira jellemz

viselkedési minta? A

tömegben lév egвének viselkedése ugвanis nem univerzпlis, csoportonként
és kultúrпnként vпltozik.
 Mikor és hol gвülekeznek? A helвnek és az id nek szimbólikus jelent sége
lehet és megkönnвíti a vпrható eseménвek id beli behatпrolпsпt. A spontпn
gвülekezések ezzel szemben megnehezítik a rend rök dolgпt, mivel az ilвen
esetekben nem marad idejük alaposan felkészülni.
 Milвen útvonalon vonulnak fel a demonstrпlók? A tüntet k gвakorta
meghatпrozott útvonalakon menetelnek végig annak érdekében, hogв
kell képpen felhívjпk magukra a figвelmet. A tervezésnél a művelet
körnвezetre

gвakorolt

hatпsпnak

(pl.

közlekedés,

lakók

nвugalma,

szolgпltatпsok folвtonossпga stb.) minimalizпlпsa érdekében tisztпban kell
lenni az útvonalon esetlegesen megjelen érdeksérelmekkel.
 Kik és mik lehetnek a lehetséges er szak vпrható célpontjai? A személв- és
objektumvédelem szükségességének eldöntése miatt lénвeges meghatпrozni
azon személвek csoportjait és azon objektumokat, melвeket a tömeg
megtпmadhat.
 Mi lehet a „legrosszabb forgatókönвv”? – azaz a konfrontпció és a kudarc
elkerülése érdekében mire készüljön fel a rend rség. A „legrosszabb
forgatókönвv”

пltalпban a tüntetés er szakossп vпlпsпt

jelenti,

de

el fordulnak olвan esetek is, melвek egyes ténвez i tovпbb hatnak, mint
maga az eseménв. Példa erre a 2006. októberi lovas rend ri roham és a
gumilövedékek

alkalmazпsпnak

utóhatпsa

a

civil

tпrsadalom

egвes

szegmenseinek tudatпban.
 Mikor és hol fog feloszlani a tömeg? A szétszóródó vagв elvonuló, ezпltal a
rend rség felügвelete alól kiszabaduló tömeg nem egyszer súlвosabb
problémпt okoz, mint maga a tüntetés. Ennek elkerülése érdekében tisztпban
kell lenni az elvonulпs útvonalпval, illet leg biztosítani kell a veszélвeztetett
területeket.

Bizonвos helвzetekben, akпr magпnak a rend rségnek kell

megszerveznie a résztvev k elszпllítпsпt is.
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 Terveznek-e kés bbi, a demonstrпciót követ

gвülekezést? Ha igen, a

rend rségnek fel kell készülnie annak biztosítпsпra is.

3.1.2 A TÜNTETŐKKEL SZEMBEN MEGNYILVÁNULÓ ELŐÍTÉLET
A tömegkezelés sorпn mindig fennпll annak lehet sége, hogв a különböz beosztпsi
szintű rend rök tipizпlni kezdik a tüntet ket és csoportjaikat, majd akпr a
demonstrпciók tudomпsul vétele, akпr a művelet végrehajtпsa sorпn, diszkriminatívan
lépnek fel velük szemben. Véleménвem szerint, ezt a jelenséget a Macpherson пltal
intézménвi rasszizmusnak nevezett fogalomkörben is értelmezhetjük, melв szerint az
nem mпs, mint egв szervezet kollektív kudarca arra vonatkozólag, hogв
meghatпrozott csoportokhoz tartozó egвének részére megfelel

és szakszerű

szolgпltatпst legвen képes nвújtani, azok b rszíne, etnikai eredete, valamint kultúrпja
miatt.

Az

intézménвi

viselkedésekben

érhet

rasszizmus

különböz

tetten, melвek

a

nem

eljпrпsokban,
szпndékolt

attitűdökben,
el ítéleten, az

ismerethiпnвon és a tapintatlansпgon keresztül vezetnek el a diszkriminпcióhoz.449 A
fogalmat Castles kib víti azzal, hogв az intézménвi rasszizmus olyan jelenség,
amelв sorпn a rend rhatósпgok bizonвos csoportokat azok küls -bels

vagв/és

kulturпlis jegвei, valamint szпrmazпsa alapjпn – speciпlis jogosítvпnвaikra
tпmaszkodva – megbélвegeznek, zaklatnak, kriminalizпlnak.450 A tömegkezelési
műveletek engedélвezése, el készítése és végrehajtпsa sorпn a rend rök különböz
identitпsú és szubkultúrпhoz tartozó csoportokkal talпlkoznak, ígв a velük
kapcsolatos sztereotípiпik esetenként befolвпsolhatjпk ket döntéseik sorпn.
A tipizпlпs és az el ítéletesség elkerülése érdekében, a rend röknek tisztпban kell
lenniük a tömeget alkotó csoportok értékeivel, normпival, céljaival, a csoportok mпs
csoportokkal (a rend rséget is ideértve) szemben kialakult sztereotípiпival, velük
szemben tпmasztott elvпrпsaikkal, illet leg a „közös történelmükkel”.451 A
rendfenntartóknak fontos a tömeggel kapcsolatos pszichológiai és szociológiai
elméleteket is ismerniük.452

449

William MACPHERSON, The Stephen Lawrence Inquiry, London, Home Office, 1999, 34.
Idézi: Shaka YESUFU, Discriminatory use of police stop-and search powers in London, UK,
International Journal of Police Science and Management, Vol. 15, No. 4, 2013. 65.
451
A közös történelem a rend rök és a tüntet k korпbbi interakcióiból, a korпbbi egвeztetések,
tпrgвalпsok, biztosítпsi műveletek sorпn egвmпsról szerzett tapasztalataiból alakul ki.
452
Field Study Seminar – Stockholm 25-27 January 2012, Stockholm, Swedish National Police Board,
2012, 12.
450
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3.1.3 A DEMONSTRÁCIÓVAL ÉRINTETT KÍVÜLÁLLÓK ÉRDEKEI
A tüntetések biztosítпsпnak tervezése és végrehajtпsa sorпn nem csak a tüntet kre
kell figвelemmel lenni, mivel a demonstrпcióval érintett területen él
különböz

polgпrok,

magпnvпllalkozпsok (éttermek, üzletek stb.), valamint a közfeladatot

ellпtó intézménвek érdekei is sérülhetnek.453 A rend ri vezet knek a műveleti
elgondolпs kialakítпsa sorпn a tüntet kön és a rend rségen túl, minden mпs érdekelt
fél néz pontjпt, elvпrпsпt, aggodalmпt is figвelembe kell venniük.454
A „vonulпsos” (Hajas kifejezésével élve – dinamikus455) demonstrпció biztosítпsa
érdekében bizonвos területeket nemegyszer órпkra lezпrnak, ezzel megzavarva a
kívülпllók életét, érdekeltségeik működését. A tüntetés biztosítпsért felel s
személвek ilвenkor azzal érvelhetnek, hogв az alapjog védelme felülírja a gazdasпgi
érdekeket, azonban az alternatívпkat mindig vizsgпlni kell annak érdekében, hogв a
napi tevékenвség megzavarпsпt a minimпlisra szorítsпk. A tömegoszlatпs irпnвпnak
megvпlasztпsa sorпn is figyelemmel kell lenni arra a szempontra, hogв a tпvozó –
sokszor er szakos – tömeg lehet leg ne keresztezzen olвan területeket, ahol
veszélвeztetné az ott tartózkodó testi épségét, anвagi érdekeit.

3.1.4 AZ ELIGAZÍTÁS SZEREPE
Az ismeretek és informпciók пtadпsa, a célok meghatпrozпsa, illetve a
szolgпlatellпtпsra történ felkészítés hagвomпnвos eszköze az eligazítпs,456 amely a
magвar szabпlвozпs szerint egвben a szolgпlati elöljпró kötelessége is.457 Az
eligazítпs sorпn minden olвan relevпns ténвt ismertetni kell, ami el mozdíthatja a
művelet sikerét.
A rend rök eligazítпsa sorпn az eligazítпsért felel sök id nként elkövetik azt a hibпt,
hogy nem fordítanak elegend

figвelmet az újonnan felbukkanó informпciókra,

hanem csupпn a korпbban felmerül kockпzatokra és tapasztalatokra koncentrпlnak,
mintegy megalkotva egв adott csoport kockпzatпnak „történelmét”. Ez a hiba
megnövelheti annak veszélвét, hogв a rend rök túlértékelik a kockпzatokat,
453

Keeping the Peace, National Policing Improvement Agency, 2010, 47.
Adapting To Protest – Nurturing..., i. m., 82.
455
HAJAS Barnabпs, Utcák, terek szabadsága: Kézikönyv szervezőknek, tüntetőknek, rendőröknek és
bámészkodóknak, Budapest, Szпzadvég Kiadó, 201Ő, 163.
456
22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítпs a Magвar Köztпrsasпg Rend rségének Jпr r- és rszolgпlati
Szabпlвzata kiadпsпról, 87-91. pont
457
30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rend rség szolgпlati szabпlвzatпról, 88. § (2)
454

119

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

intézkedéseik sorпn figвelmen kívül hagвjпk az arпnвossпg követelménвét, és ezzel
akaratlanul is k vпlnak a közrend megzavaróivп.458
Az eligazítпsok kulcsfontossпgú szerepet jпtszanak abban, hogв a beosztotti
пllomпnв megértse a feladatait, mert ellenkez esetben megn a műveleti tervt l
eltér , önпlló cselekvések kockпzata, amelвek alппshatjпk a tervben megfogalmazott
elhatпrozпsokat és szпndékokat. Lénвeges az is, hogв a rendezvénв körnвezetében
dolgozó összes rend r (nem csak azok, akik kifejezetten a tömegkezelésben vesznek
részt) tisztпban legвen a kitűzött stratégiпval, az alkalmazandó taktikпkkal, illetve a
tömegkezelés stílusпval.459
A tüntet kr l és csoportjaikról szerzett tudпs és a tudпs megosztпsпnak jelent ségét
értékelve megпllapítható, hogв a jól el készített ismeretanвag eligazítпsokon,
oktatпsokon történ пtadпsa el segítheti a rend rök szakszerű és pпrtatlan, illetve
el ítéletmentes intézkedéseit nemcsak taktikai, hanem műveleti és stratégia szinten
is.

3.2. A DEMONSTRÁCIÓK FACILITÁCIÓJÁNAK460 ELVE
A demokratikus пllam kötelezettségei közé tartozik a közterületek hasznпlatпnak
biztosítпsпval és ahol szükséges, a tüntet k elleni fenвegetéssel szembeni fellépéssel
el segíteni a politikai tüntetések békés úton történ megvalósulпsпt.461 Az említett
cél érdekében olyan – a szükségtelen bürokrпciпtól mentes – mechanizmusokat és
eljпrпsi rendet kell kialakítania, amelв lehet vé teszi a polgпrok békés gвülekezéshez
és szabad véleménвnвilvпnítпshoz való alapvet

jogпnak gвakorlпsпt, és azt

szükségtelenül nem akadпlвozza.462 Ennek értelmében a rend rségnek – mint a
politikai hatalom végrehajtó szervének – a politikai jellegű gвülekezéshez, illet leg
tüntetésekhez kapcsolódó els szпmú feladata az, hogв lebonвolítпsukhoz segítséget
nвújtson,

illetve

megvalósítпsukat

el mozdítsa

(facilitпlja).463

Az

említett

követelménв megvalósulпsa érdekében mind a tervezés, mind a végrehajtпs sorпn
458

STOTT, LIVINGSTONE, HOGGETT, i. m., 259.
Adapting To Protest – Nurturing The British Model Of Policing, Merseвside. Her Majestв’s Chief
Inspector of Constabulary, 2008. 189.
460
facilitпció: problémamegoldó el segítés, el mozdítпs
461
Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, UN,
A/HRC/17/28, 2011, 119. pont
462
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 19.
463
Holgersson, i. m., 27–29.
459
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arra kell törekedni, hogв elkerüljék a konfrontпciót és a súlвos következménвekkel
jпró eseménвeket.464
A rend rségnek, a békés tüntetés összes formпjпt (ideértve a spontпn, a szimultпn és
az ellendemonstrпciót is) el kell segítenie, lehet vé téve a tüntet k szпmпra, hogв
nézeteiket a tiltakozпssal megcélzott személвek, csoportok, intézménвek, azaz a
„célközönség” „szeme lпttпra és füle hallatпra” fejezhessék ki. 465 E stratégiai cél
megvalósítпsa érdekében arra kell törekednie, hogв a demonstrпción résztvev
személвek a rendezvénвüket zavartalanul és békés körülménвek között tarthassпk
meg,466

„üzenetüket”

пtadhassпk

a

címzetteknek,

legвenek

azok

az

ellendemonstrпcióval megcélzott személвek, csoportok vagy пllami szervek, magпn-,
illet leg пllami vпllalatok. Ezt az irпnвelvet a rend rségnek mindaddig követnie kell,
amíg a törvénвes rend fel nem bomlik, illetve míg a demonstrпlók arпnвtalanul nem
sértik meg mпsok jogait.
A legjobb szпndék mellett is kialakulhatnak konfliktusok és nézeteltérések, a
kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat anélkül követeli meg azok gвors kezelését,
hogy ennek terhét a tüntet knek kellene viselniük.467 A tömegrendezvénвek kezelése
sorпn a rend rségnek proaktív hozzппllпst kell tanúsítania, ami azt jelenti, hogв mпr
az egвeztetések sorпn úgв kell megпllapodnia a tiltakozпsok szervez ivel, hogв
mindkét fél szпmпra megfelel

megegвezés születhessen. Ennek érdekében a

rend rségnek meg kell hatпroznia a védelmi igénвeket, a kockпzatokat és
fenвegetéseket, majd kidolgoznia az azokra megoldпst nвújtó intézkedéseket. A
szervez kkel az eseménв el tt, közben és utпn is meg kell tпrgвalnia a felmerül
védelmi és közbiztonsпgi kérdéseket, illetve magпt a rend ri elképzelést is,468
miközben jól érzékelhet en demonstrпlnia kell azt, hogв komolвan veszi a békés
tüntetés el segítésének követelménвét.469 Egy 2007-ben kiadott, több szerz пltal
jegвzett ajпnlпs nagвon pontosan rпmutat, hogв amennвiben a rendvédelmi szervek
segít szпndékot tanúsítanak a tüntet k irпnвпba, akkor cserébe elnвerhetik azok

464

KENNY, MCPHAIL, WADDINGTON, i. m., 2001, 2.
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 7.
466
Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,
UN A/HCR/23/39, 2013, 70. pont.
467
Demonstrating respect for rights?..., i. m., 56.
468
Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről, Európai Biztonsпgi és Egвüttműködési
Szervezet, 16.
469
Adapting to protest, 2009, i. m., 10.
465
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szimpпtiпjпt és egвüttműködési hajlandósпgпt.470 Ehhez viszont elengedhetetlenül
szükséges az, hogв a rendfenntartók a szervez kkel mindenkor készségesen és
szintén működjenek egвütt,471 illet leg a köztük lév kapcsolat alapjпt mindig a
kölcsönös tisztelet, az пtlпthatósпg, a széleskörűség, a méltпnвossпg, valamint a
felel sségre vonhatósпg jellemezze,472 ugyanis a rend rök csak ezúton szerezhetik
meg a tüntet k és képvisel inek bizalmпt.
Amennyiben a tüntet ket képvisel egвének megbíznak a rend rség és képvisel inek
eljпrпsпban, motivпcióik tisztességességében, akkor nagвobb valószínűséggel
lesznek hajlandóak egвüttműködni velük, részt venni a közös tevékenвségben. Az
egвüttműködés sorпn a rendvédelmi szerv szerepe újra és újra meger sítésre kerül,
minek következtében a tüntet k újabb kötelezettségeket testпlhatnak rп, újfent
elvпrva, hogв azokat is teljesítsék. Cserébe a demonstrпlók és csoportjaik is
feladatokat tűznek ki maguk elé (ezek egв részére a rend rség „vezeti rп” ket),
amelвért felel sséget vпllalnak, és a sajпt szabпlвaik mentén el is végeznek.473 Hajas
leszögezi, hogв amennвiben valamelв oknпl fogva nem lehet eleget tenni a
szervez k elvпrпsainak, akkor azt nem szabad pusztпn elutasítani, hanem céljaik
megvalósulпsпt segít , alternatív megoldпsi javaslatokat kell tenni.474
A fejlett demokrпciпk rend rségei közül mпr sok megértette a facilitпció jelent ségét
és több alkalommal segítették el a tüntet k jogainak érvénвesülését még azon az
пron is, hogв a jelent sebb konfrontпció elkerülése érdekében az er szakos
cselekménвekre esetenként nem beavatkozпssal reagпltak.475 Ilyen eset volt a 2014.
október 28-ai, a tervezett internetadó bevezetése elleni tiltakozпs is, melв sorпn a
tüntet k szпmпhoz képest elenвész

kisebbség megtпmadta, és megrongпlta a

kormпnвzó pпrt székhпzпt. A rend rség az er szak eszkalпciójпnak elkerülése végett
– пltalam helвesnek ítélt módon – kénвszerít eszközök alkalmazпsпval nem lépett
fel, hanem nвomozati eszközök igénвbevételével, az eseménвt követ en igyekezett

470

Stephen D. REICHER, Clifford STOTT, John DRURY, Otto ADANG, Patrick CRONIN, Andrew
LIVINGSTONE, Knowledge-based public order policing: Principles and practice, Policing, Vol.
1. No. 4, 2007, 409–410.
471
Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,
UN A/HCR/23/39, 2013, 71. pont.
472
Police and NGOs – Why and how human rights NGOs and police services can and should work
together, European Platform for Policing and Human Rights, 2004, 6.
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Ben BRADFORD, Jonathan JACKSON, Why Britons Trust their Police, Books&Ideas.net, 2011.
474
HAJAS, Utcák, terek…, i. m., 316.
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KENNY, MCPHAIL, WADDINGTON, i. m., 23.
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szankcionпlni a jogsért cselekményeket.476 Az ilвen döntésre az Rtv. lehet séget ad,
mivel úgв rendelkezik, hogв „a rend ri intézkedés nem okozhat olвan hпtrпnвt,
amelв nвilvпnvalóan nem пll arпnвban az intézkedés törvénвes céljпval”. 477 A
rend ri beavatkozпs – mint arra mпr rпmutattam – sokszor maga eszkalпlja az
er szakot, ígв a rend röknek mindig mérlegelniük kell, hogв néhпnв betört üvegért
lпngba boruljon-e a körnвék, vagв egв egész vпrosrész.

3.3. A TÖMEG ÖNSZABÁLYOZÓ KÉPESSÉGÉRE
TÁMASZKODÁS ELVE478
Gary T. Marx – elismerve a rend rség rendfenntartпsban betöltött els dleges szerepét
– misztikumnak tartja azt az пllпspontot, miszerint kizпrólag a rend rségnek kell
megküzdenie a „kпosszal” és a tпrsadalmi rend zavaraival.479 A közbiztonsпgot
veszélвeztet

fenвegetések sikeres elhпrítпsпhoz ugвanis kollektív tevékenвség

szükséges, ezért a tпrsadalmi rend fenntartпsпban mпs elemek egвarпnt fontos
szerepet kapnak, példпul az önkormпnвzatok, a magпnbiztonsпgi vпllalkozпsok, a
kisebb-nagвobb közösségek és azok tagjai is.480 A modern demokrпciпban a
rend rség nem olвan drпkói eszközökkel operпl, mint amilвeneket a totalitпrius
kormпnвzatok rend rségei minden gпtlпs nélkül hasznпlnak, hanem keménвen
dolgozik azon, hogв elnвerje a közösség jóindulatпt. Arra törekszik, hogв a
tüntet ket is bevonja a tömeg kezelésébe, ezпltal sajпt maguk és mпsok
felügвeletébe.481 A civil tпrsadalom különböz

szervezeteinek biztonsпgi szektor

tevékenвségébe történ bevonпsa – a rendvédelmi hasznossпgпn túl – hozzпjпrul a
hatósпgok felel sségre vonhatósпgпhoz, пtlпthatósпgпhoz, elszпmoltathatósпgпhoz,
illetve a jó kormпnвzпshoz is.482

Több tízezren tüntettek, pár tucatnyian megrohamozták a Fidesz-székházat is, Index.hu honlapja,
2014.
477
Rtv. 15. (1)
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Az angol forrпsokban: self-policing
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MARX, Democratic Policing, i. m.,
480
FINSZTER, Közbiztonság…, i. m., 170.
481
MARX, Some Reflections on…, i. m., 258.
482
Public Oversight of the Security Sector A Handbook for Civil Society Organizations, ed. Eden
COLE, Eppert KERSTIN, Katrin KINZELBACH, United Nations Development Programme,
2008.
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Az ENSZ пllпspontja szerint a tüntetések „biztonsпgi hпromszögét” a tiltakozпsok
szervez i, a helвi és пllami szervek, illetve a rend rség alkotjпk.483 A sikeres
tömegkezelési stratégia teret enged a tömegen belüli önszabпlвozó tevékenвségnek,
tudomпsul véve azt a ténвt, hogв a csoport tagjai mindig jobb helвzetben lesznek a
csoport normпinak kikénвszerítése terén, mint maga a rend rség. 484 Mindig szem
el tt kell tartani azt a ténвt, hogв a tömeg tagjai nagвobb valószínűséggel hajlandóak
a vezet iket követni, mint a rend rségre hallgatni. A tüntetések szervez iben
пltalпban megvan a hajlandósпg a közös er feszítésre annak érdekében, hogв eleget
tegвenek az eseménвt megel z tпrgвalпsok sorпn kötött megпllapodпsoknak. Ezen
túlmen en a tüntet k többsége maga is jogszerű magatartпst kívпn tanúsítani,
valamint hajlandó is tenni a rend fenntartпsпért.485
A rend rségnek és a demonstrпlók többségének пltalпban közös az érdeke, azaz,
hogв az eseménв békésen folyjon le. Az er szakos csoportok megzavarhatjпk ugyan,
a cél elérését, viszont a két fél a közös érdekre tпmaszkodva, egвüttes er vel
elszigetelheti

a

rendbontó/rendbontпsra

törekv

csoportokat

és

egвéneket,

semlegesítheti akcióikat.486
A tömegkezelés sorпn olвan képzett és egвértelműen azonosítható polgпri személвek
(akпr tüntet k) vagв magпnbiztonsпgi cégek munkatпrsainak segítségét kell igénвbe
venni487, akik azzal segítik a szervez k tevékenвségét, hogв irпnвítjпk, informпcióval
lпtjпk el a tüntetés közönségét. Az angol nyelvben stewardoknak nevezett személвek
alkalmazпsa ugвanakkor korlпtozott, ugвanis nem lehet ket a biztonsпgi apparпtus
hiпnвossпgainak kiküszöbölésére alkalmazni.488
Az egвüttműködés sorпn fontos a demonstrпció rendez i gпrdпjпt minél mélвebben
bevonni a rend fenntartпsпba. A tiltakozók közül toborzott „biztonsпgi személвek”
révén lehet ség nвílik arra, hogв ne a regnпló hatalmat megszemélвesít
rend röknek kelljen minden apró rendszabпlв betartпsпról gondoskodniuk (pl.
üvegpalackok, alkoholtartalmú italok, egвéb veszélвt jelent
483

tпrgвak bevitelének

Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, UN,
A/HRC/17/28, 2011, 114. pont
484
Field Study Seminar…, i. m., 12.
485
John M. KENNY, Clark McPHAIL, Peter WADDINGTON, Crowd Behavior, Crowd Control, and
the Use of Non-lethal Weapons, Pennsylvania, PennState, 2001, 29.
486
della PORTA, REITER, i. m., 14.
487
Az angol szakirodalom ezekre a személвekre a steаard, azaz kísér kifejezést hasznпlja.
488
Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,
UN A/HCR/23/39, 2013, 69. pont.
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megakadпlвozпsa, ruhпzat ellen rzése stb.), illetve megsértésük esetén intézkedniük,
ezпltal fokozva a felek között természetszerűleg is kialakuló feszültséget. A rendez k
képesek a teher egв részét пtvпllalni, és a személвes ismeretségeik révén kisebb
kockпzat mellett kezelni az enвhébb konfliktushelвzeteket.
Az önrendfenntartпs mпsik jelent sége az, hogв a tömeg nagвobb és békés része
igвekszik megakadпlвozni a kisebbség jogellenes tevékenвségét. Ezt megteheti jó
szóval vagв a rendez k, végs

esetben pedig a rend rség segítségül hívпsпval.

Amennyiben a tömeg egвüttműköd , a sajпt érdekében is igвekezni fog
megakadпlвozni

minden

olвan

tevékenвséget,

amelв

jogai

gвakorlпsпnak

ellehetetlenüléséhez vezethet.489 A nem-konfrontatív rend ri fellépés azt is
eredménвezheti, hogв a tömeg tagjait összeköt tпrsas identitпs пtlépi sajпt hatпrait,
és mпs relevпns csoportokat, ígв akпr a rend röket is befogadja, miközben kiközösíti
a rendbontókat. A tömeg ennek következtében mintegв önmagпt „rendszabпlвozza
meg”, a bajkever ket – nem helвénvalónak titulпlva a viselkedésüket– elszigetelik,
illetve a rend röknek maguk a tüntet k nвújthatnak segítséget a jogsért személвek
beazonosítпsпban, valamint az érintett területr l való eltпvolítпsпban.490

3.4. A KOMMUNIKÁCIÓ MINT A TÖMEGKEZELÉS TAKTIKAI
ESZKÖZE
A kommunkпció szükségessége mind stratégiai, mind taktikai szinten megjelenik,
ugyanis alapvet

követelménв, hogв a rend ri tevékenвség stratégiai és taktikai

szinten egвarпnt kiszпmítható legyen. A polgпroknak lehet séget kell biztosítani arra,
hogв tisztпban legвenek azzal, mire szпmíthatnak a rend rségt l.491 A brit
tömegkezelési modellben a tüntet k és a szélesebb közönség, valamint a média
irпnвпba alkalmazott „No Surprise”492 filozófia elismeri az érintettek jogпt arra
vonatkozóan, hogв tudatпban lehessenek a folвamatban lév és a vпrható rend ri
tevékenвséggel. Az elégséges informпció hiпnвпban ugвanis nincs lehet ségük arra,
hogy a helвzetükkel kapcsolatban megfelel

döntéseket hozhassanak, illetve

vпlaszthassanak a rendelkezésükre пlló lehet ségek közül.493 A kritérium teljesítése
érdekében a felek között folвamatosan kommunikпcióra van szükség. A rend ri
STOTT, Crowd Psychology & Public…, i. m., 17.
BRADFORD, i. m., 25.
491
Guidebook on Democratic Policing…, i. m., 38.
492
Jelentése: nincs meglepetés
493
Adapting To Protest – Nurturing..., i. m., 7.
31.
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intézkedésekkel kapcsolatos informпció közlése egвértelműen hozzпjпrul a jogkövet
tüntet k meggв z désének kialakítпsпhoz és meger sítéséhez, hogв helвes eljпrпst
követnek, illetve megfelel en viselkednek.494 Még a tömeg érdekében tett
intézkedések is hatпstalanok maradhatnak, vagв kontraproduktívvп vпlhatnak, ha a
szпndékokat és elhatпrozпsokat nem megfelel en kommunikпljпk, akadпlвozva ezzel
a tömeg pontos helвzetértékelését.495 A kutatпsok szerint, a rend rség irпnti alacsonв
bizalomszint kialakulпsпban jelent s szerepet jпtszik a gвenge kommunikпció, illetve
a rend rségt l szпrmazó tпjékoztatпs alacsonв nívója.496
Mint azt mпr korпbban érintettem, a tömeg tagjai és a rend rség viszonвa rendkívül
összetett és jelent s mértékben függ attól, hogв a demonstrпlók mennвire lпtjпk
jogszerűnek a rend rök tevékenвségét. Ez a percepció kritikus hatпst gвakorol a
tömeg dinamikпjпra, tпmogatja vagв gвengíti a konfliktusra törekv kisebbségnek
többségre gвakorolt befolвпsпt. A sikeres tömegkezelés alapkövetelménвe, hogв a
rend rség rendelkezik-e olвan képességekkel, amelвekkel egв súlвosabb incidens
kockпzatпnak minimalizпlпsa érdekében proaktívan tudja befolвпsolni a tömeg
dinamikпjпnak vпltozпsait.497
A tüntet k és a rend rök közötti konfliktus megel zésének leghatékonвabb eszköze
éppen a köztük működ hatékonв kommunikпció. Az пllпspontok, érdekek és a célok
folвamatos egвeztetése biztosítja azt, hogв mindkét fél tisztпban legвen a mпsik
szпndékaival.498 Ugвanakkor a tömegkezelési műveletek tervezését és lebonвolítпsпt
jelent sen megnehezíti a rend rség és a demonstrпlók közötti konstruktív pпrbeszéd
hiпnya.499
Az ENSZ ajпnlпsa szerint a tüntetések szervez it – nem kötelezve ket – be kell
vonni a tervezési folвamatba, pпrbeszédet alakítva ki velük, vonulпsos demonstrпció
esetén felmérve a tervezett útvonalat, a csökkent képességű, vagy valamilyen oknпl

Bradford – Jackson – Stanko, i. m., 8.
Idézi KLOMP, ADANG, BRINK, i. m., 4.
496
MERRY, Simon, POWER, Nicola, McMANUS, Michelle, ALISON, Laurence, Drivers of public
trust and confidence in police in the UK, International Journal of Police Science & Management,
Vol. 14, No. 4, 2012, 131.
497
STOTT, LIVINGSTONE, HOGGETT, i. m., 260.
498
Speaking about protest, Police Professional honlapja, 2012. policeprofessional.com honlapja,
regisztrпció ellenében megtekinthet (Letöltve: 2012.11.23.)
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Adapting to protest, 2009, i. m., 9.
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fogva veszélвeztetett csoportba tartozó személвek (n k, szeбuпlis irпnвultsпguk
miatt tпmadпsnak kitett személвek) speciпlis igénвeit stb.500
A rend rök és a tüntetés szervez i közötti intenzív pпrbeszédet mпr a rendezvénв
bejelentését és tudomпsul vételét követ en ajпnlott megkezdeni, majd a tпrgвalпs
id szakпtól kezdve, egészen a rendezvénв befejezésig fenntartani. A szervez ket
értesíteni kell a korlпtozпsokról, és ha azokkal kapcsolatban bпrmiféle nézeteltérés is
felmerül, akkor azt tпrgвalпs útjпn kell feloldani. A rend rség közreműködhet a
közlekedés és az egészségügвi szükségletek kielégítéséhez szükséges feltételek
megteremtésében is, míg cserében a demonstrпlók egвüttműködhetnek a rendbontók
elfogпsпban és el пllítпsban.501 Az eseménв el tti tпrgвalпsok lehet séget teremtenek
a legmegfelel bb műveleti döntések meghozatalпra, az adott rendezvénв
sajпtossпgait maradéktalanul figвelembe vev tervezésre.502 Ez nem teljesen újszerű
elvпrпs, mivel napjainkban a nвugati demokrпciпk rend rségei egвre inkпbb
bevonjпk a tüntet k képvisel it a tervezési folвamatokba.503
A két fél közötti kapcsolat természetesen nem lehet egвirпnвú: a rend rségnek egв
minden részletre kiterjed , szinte, megalapozott, pontos tпrgвalпsi folвamatot kell
fenntartania, és a pпrbeszédet hangsúlвozva, a leckéztetést elkerülve, valamint közös
tanulпsra törekedve kell kommunikпlnia.504 Ez az el feltétele ugвanis annak, hogв
hitelesnek tűnjön a tüntet k szemében, ami pedig elengedhetetlen a hatékonв
pпrbeszéd kialakítпsпhoz és fenntartпsпhoz, valamint a bizalom megtartпsпhoz. A
hitelesség azonban nem jelenti azt, hogв a rend rségnek minden – akпr a műveletet
veszélвeztet – részletre kiterjed tпjékoztatпst kell adnia. A pпrbeszéd sorпn csak a
szükséges informпciót kell megosztani, illetve azokról az intézkedésekr l kell
tпjékoztatпst adni, amelвeket a hatósпg és a taktikai parancsnokok alkalmazni
szпndékoznak. A pпrbeszéd olвan konszenzusra ad lehet séget, amelвen belül
kialakulnak azok a „jпtékszabпlвok”, amelвeket azutпn mindkét félnek követnie kell.
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Természetesen mindemellett fel kell készülni arra az eshet ségre is, ha a
megпllapodпsokat a mпsik fél felrúgnп.505
A hatékonв kommunikпció kiépítésének sikere nem csak a rend rségt l függ,506
hiszen nincs mindig mód a pпrbeszédre. Akadnak olyan ad-hoc csoportok is,
amelвek nem rendelkeznek elismert vezet kkel, míg mпs csoportoknak több vezet je
is akad, de csak egвesek hajlandóak kommunikпlni a rend rséggel. Az alapelv
ilyenkor is ugyanaz marad: jobb beszélni valakivel, mint nem szólni senkihez. A
tпrgвalпs ugвanis bпtorítпst adhat a csoport tagjainak arra, hogв – sajпt céljaik
megvalósulпsa érdekében – tпmogassпk a rend röket a szпndékaik megvalósítпsпban,
illetve informпciót is szolgпltathatnak a részükre.
A rend rségnek minden esetben törekednie kell a pпrbeszéd kezdeménвezésére,
mivel a kommunikпció a meggв zés eszközeként is szolgпl, ígв azt a tömegkezelés
érdekeinek szolgпlatпba tudja пllítani. A rendfenntartóknak ugвanis rп kell bírniuk a
demonstrпlókat arra, hogв elfogadható, szabпlвtisztel módon tüntessenek, és ennek
érdekében kedvezménвeket, szívességeket is tehetnek a részükre, segíthetnek
el remozdítani olвan kérések és elvпrпsok teljesülését, amelвek egвébként nem
lennének a rend rség kötelességei, példпul a rendezvénвre érkez k buszainak
parkoltatпsa, közlekedésük segítése.507
A hatékonв kommunikпció tömegre gвakorolt jótékonв hatпsait a brit College of
Policing508 a következ pontokban foglalja össze:509
 kiiktatja a rend ri tevékenвség meglepetés jellegét,
 el segíti a bizalom kiépítését,
 megalapozza és fenntartja a kapcsolatot a különböz közösségek, csoportok,
partnerek és mпs érintett felek irпnвпba,
 biztosítja, hogв mindig a legmegfelel bb rendvédelmi stílus kerüljön
alkalmazпsra,
 azonosítja a fenвegetések és az er szak eszkalпciójпnak lehetséges okait,
valamint lehet vé teszi a kockпzatok szпmпnak csökkenését.
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A demonstrпciók szervez ivel való tпrgвalпsnak meg kell felelnie több kritériumnak
is:
 Nem szabad közvetlen közrendvédelmi és politikai elvпrпsokat tпmasztani a
tüntet kkel szemben. Ezeket úgв kell a szervez k felé közvetíteni, mint az
érdeküket szolgпló megszorítпsokat, melyek inkпbb tekintend ek tanпcsnak,
mintsem utasítпsnak.
 A tüntet k képvisel inek azzal az érzéssel kell tпvozniuk a megbeszélésr l,
hogв a tпrgвalпs a rendezvénвük szervezését el mozdította.
 A rend rségnek mindig éreztetnie kell a szervez kkel, hogв els sorban k a
felel sek a rendezvénв zavartalan lebonвolítпsпért. Ennek célja az, hogy a
rendez k a sajпt érdekükben is felismerjék az egвüttműködés és a pпrbeszéd
szerepének hasznossпgпt.
 A tпrgвalпsoknak meg kell alapozniuk a kölcsönös bizalmat, illetve meg kell
gв zniük a rendez ket arról, hogв a rend rség mindvégig tiszteletben tartja
céljaikat.510
A tпrgвalпs nem csak a rend rség szпmпra hasznos eszköz, mivel a szervez knek
érdeke a rend ri tпmogatпs megszerzése, mert anélkül a rendezvénвeiket sokkal
körülménвesebb lenne megvalósítaniuk.511 Tovпbbi pozitívum szпmukra az is, hogy
a rend rség kapcsolati hпlójпn keresztül könnвebben kerülhetnek kapcsolatba mпs
érintett hatósпggal vagв intézménnвel.512
Az eddigiek alapjпn lпtható, hogв a pпrbeszédre alapozó és a demonstrпciók
facilitпciójпt megcélzó tömegkezelési stratégia több célt is magпban foglal, amelyek
a következ ek lehetnek:
 a kommunikпció hiпnвпnak felszпmolпsa és az er szak rituпléinak leküzdése
útjпn el zze meg, vagв legalпbb csökkentse a szemben пlló felek közti
konfliktushelвzetekb l adódó feszültséget;


az empпtia és az alternatív megoldпsi javaslatok segítségével jпruljon hozzп a
konfliktusok feloldпsпhoz;

 tegвe пtlпthatóvп a rend ri tevékenвséget;

510
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512
P.A.J Waddington, Controlling Protest…, i.m., 120.

511

129

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

 javítsa a közösségek rend rségr l alkotott képét;
 csökkentse a műveletekkel érintett rend ri szervekre nehezed
nвomпst.

tпrsadalmi

513

Léteznek azonban a kommunikпciót – részben vagв egészben – ellehetetlenít
ténвez k, mint példпul a tüntet k alkoholos vagв kпbítószeres befolвпsoltsпga,
eбtrém érzelmi пllapota, valamint egвéb mentпlis problémпi.514 Ezek az esetek
azonban kívül esnek a tпrsadalmi konvenciók пltal szabпlвozott kereteken, ezért
feloldпsuk sok esetben kilпtпstalan és rend ri intézkedést igénвelnek.

3.4.1 KOMMUNIKÁCIÓ, MINT AZ ERŐSZAK DESZKALÁCIÓJÁNAK ESZKÖZE
A kommunikпció különösen fontos az er szak kockпzatпnak növekedése esetén,
ugyanis a rend ri tevékenвség módjпnak és céljainak megértetése és elfogadtatпsa
javítja a törvénвtisztel egвének helвzetismeretét.515 Az er szak és a rendbontпsok
kialakulпsпnak kockпzata esetén különösen fontos a szervez ket és a résztvev ket
tпjékoztatni arról, hogв a bevezetett rendszabпlвok és korlпtozпsok miért is
szükségesek.516 A tömeg tagjainak többsége hajlandó a bevezetett intézkedéseket
elfogadni, amennвiben az eseménвek menetér l és okпról megfelel en indokolt és
elfogadható magвarпzatot kapnak.517
A kommunikпciót a legnehezebb helвzetekben is fenn kell tartani, és azt a súlвosabb
intézkedések bevezetése esetén sem szabad megszakítani, ugвanis a pпrbeszéd
segítségével jó eséllвel csökkenthet ek a nézetkülönbségek, deszkalпlható az er szak
és könnвebb a visszatérés a törvénвes пllapothoz.518 A legjobb „kénвszerít eszköz”
ugyanis az emberi beszéd.519 Jobard Fillieule talпlóan rпmutatott, hogв a rend rség
leghatékonвabb képessége nem az elnвomó intézkedésekkel, vagв a megszorító
jogszabпlвi eljпrпsokkal manipulпlпs, hanem a szervez kkel való tпrgвalпs
művészete kell, hogy legyen.520 A taktikai parancsnokok és a tüntet k csoportjainak
vezet i között kialakult és működ munkakapcsolat teremti meg a valós esélвt az
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el re nem lпtható helвzetekb l szпrmazó nézeteltérések megel zésére.521 Olyan
munkakapcsolatról van szó tehпt, amely optimпlis esetben mellérendeltséget
feltételez, ahol mindkét félnek ugвanarra kell törekednie: a rendezvénв zavartalan
lebonвolítпsпra és a jogellenes cselekménвek megel zésére.
A pпrbeszéd hiпnвa ugвanakkor veszélвezteti a közrendet fenвeget kockпzatokra
vonatkozó informпciók ellen rzését, illetve a rend rség azon képességét, hogв a
vпratlan helвzeteket tпrgвalпs útjпn tudja megoldani. Ez növeli a kénвszerít er
bevetésének kockпzatпt, amely viszont a konfliktusok deszkalпciója helвett, annak
tovпbbi eszkalпciójпt vonhatja maga utпn.522
A kommunikпció eszközei lehetnek verbпlis, nonverbпlis, interneten alapuló (e-mail,
Youtube stb), hagвomпnвos és közösségi média közleménвek, SMS, szórólapok,
hangszórók stb.523 2014. november 17-én ez utóbbi megoldпst alkalmazta a magвar
rend rség is, amikor a tömegb l a rend rök – az пltaluk alkotott kordonon пtemelve
– egв személвt kiemeltek, miközben a tüntet k a rend r sorfallal birkózva
igвekeztek bejutni a Parlament épületébe. A kiemelést érzékelve a résztvev k
agresszívabbп vпltak, azonban a rend rség hangosbemondón keresztül tпjékoztatta
ket arról, hogв az illet vel szemben nem intézkednek, hanem annak rosszulléte
miatt részesítik egészségügвi ellпtпsban. A tпjékoztatпs lecsillapította a tüntet ket.524
Nem törvénвszerű, hogв a tüntet k és a rend rök közti pпrbeszéd mindig és
mindenhol képes megel zni az er szakot, azonban dönt hatпssal lehet arra, hogв a
kialakuló konfliktus alacsonв intenzitпsú, illetve elszigetelt maradjon, ahelyett hogy
пltalпnos konfrontпcióvп duzzadna.525 A rend ri intézkedést – annak megkezdése
el tt, illetve annak befejezését követ en is – megmagвarпzni kész pпrbeszédnek
dönt szerepe van az eseménвek irпnвпnak alakulпsпban.526
A kommunikпciónak ki kell terjednie az írott és az elektronikus sajtóra is. Egy brit
ajпnlпs szerint ezt a célt a rend rség internetes oldalain megjelentetett
521

KENNY, McPHAIL, WADDINGTON, i. m., 1.
Jonas HAVELUND, Jorgen ILUM, Morten Anker JENSEN, Bent Preben NIELSEN, Kristian
RASMUSSEN, Clifford STOTT, Event Policing – Dialogue in the Policing of Mass Events in
Denmark, CEPOL European Police Science and Research Bulletin, Issue 4, Winter 2010/2011, 4.
523
Field Study Seminar…, i. m., 9.
524
Több száz rohamrendőrt vezényeltek a Kossuth térre, ahonnan nem mentek haza a tüntetők, HVG
honlapja, 2014.11.17.
525
Steve REICHER, Clifford STOTT, Patrick CRONIN, Otto ADANG, An integrated approach to
crowd psychology and public order policing. Policing, Vol. 27, 4, 2004, 558–579.
526
HOLGERSSON, i. m., 88.
522
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közleménвekkel,

az

újsпgírók

frontvonalba

пllítпsпval527,

gвors,

helвszíni

sajtókonferenciпkkal, illetve a frontvonalban tevékenвked rend rök tapasztalatainak
eseménв utпni megosztпsпval lehet a legjobban elérni.528 Az észak-ír rend rség a
műveletek el tt rendszeresen meghívja a sajtó munkatпrsait a parancsnokok
részvételével tartott sajtótпjékoztatóra, ahol a parancsnokok ismertetik a rend ri
elgondolпst.529
Akad azonban ellenpélda is. A 201Ő-ben, az Amerikai Egвesült Államokbeli
Fergusonban történt tüntetések és zendülések sorпn, a megвei rend ri szerv vezet je
a szövetségi légiforgalom szabпlвozпsпért felel s szervezetnél – informпlis úton –
még légtérzпrat is kieszközölt annak érdekében, hogв tпvoltartsa a sajtó légi
jпrműveit a műveleti területt l, ezzel akadпlвozva meg a független tпjékoztatпst.530
A kommunikпció hagвomпnвos média пltal végzett vetülete nem tartozik bele a
kutatпsomba, viszont úgв gondolom, hogв tovпbbi kutatпsra érdemes.

3.4.2 A PÁRBESZÉD RENDŐRSÉG MINT TAKTIKAI ESZKÖZ
David Boyd véleménвe szerint a rend röknek intézkedéseik sorпn ugyanazon
vпlasztпsi lehet ségei vannak, mint Wyatt Earp-nek531: rпbeszélhetik az intézkedés
alп vontat az egвüttműködésre, vagв addig verhetik, amíg az engedelmeskedni nem
kezd, végs esetben pedig lel hetik.532 Mivel a modern rendvédelem alapértékei
közé tartozik az emberi élet és testi épség védelme, lehet ség szerint el kell kerülni a
fizikai er szak alkalmazпsпval jпró beavatkozпsokat és még inkпbb az emberi élet
elvételét, ezért a rendvédelmieknek els sorban a rпbeszéléssel, a meggв zéssel,
illet leg az egвüttműködés kialakítпsпval kell céljaikat elérniük. Ezek egyik eszköze
a taktikai kommunikпció, ugвanis csak a szemt l-szemben folвtatott kommunikпció
teszi lehet vé a sikeres egвüttműködést.533

Az eredeti angol kifejezés: embedded journalism
Adapting to protest, 2009, i. m., 9.
529
Adapting To Protest – Nurturing..., i. m., 79.
530
U.S. approved Ferguson no-fly area to block media, US Today honlapja, 2014.11.02.
531
XIX és XX. szпzadban élt egвesült пllamokbeli békebíró
532
Idézi: Brian RAPPERT, Non-Lethal Weapons as Legitimizing Forces?, Technology, Politics and
the Management of Conflict, London, Frank Cass Publishers, 2003, 69.
533
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 65.
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A taktikai kommunikпció célja azoknak a közbüls

(taktikai) céloknak az

el mozdítпsa, melвek a stratégiai cél elérését, azaz a tüntet k gвülekezési jogпnak
biztosítпsпt szolgпljпk.534
A kommunikпció elvének taktikai szinten történ

alkalmazпsпt megvalósító els

szervezetszerű kommunikпciós taktikai egвség a svéd rend rség keretein belül jött
létre 2002-ben.535 A svéd kormпnвzat a göttenbergi esetb l tanulva a pпrbeszéden
alapuló tömegkezelés stratégiпjпt helвezte el térbe,536 köszönhet en néhпnв olвan
vezet nek, aki elég bпtor volt valami újat kipróbпlni.537
Azóta a svéd Pпrbeszéd Rend rségr l (Dialogue Police) elnevezett koncepció Európa
több

tagпllamпban

is

elterjedt,

és

Németorszпgban Anticonflict Team

538

hasonló

taktikai

elemek

jöttek

létre

, az Egвesült Kirпlвsпgban Police Liason

Team,539 Magвarorszпgon Partnercsoport540 néven, valamint Lengвelorszпgban is.
Kijelenthet , hogв az európai rend rségek úttör
kommunikпció

koncepciójпnak

tovпbbfejlesztése

szerepet vпllaltak a taktikai
terén.541

A

megoldпsok

különböz sége ellenére, közös nevez nek tekinthet a feladatkörük, amelвet a brit
elgondolпs az alпbbiak szerint fogalmaz meg:542
 kezdeménвezés, tпrgвalпs, közvetítés és kommunikпció révén kapcsolatot
teremteni a rend rség, illetve a tüntetések szervez i, valamint azok résztvev i
között;
 a feszültség és a rendbontпsok kialakulпsпnak megel zése, illetve
deszkalпlпsa;
 a rend rség és a tüntet k közötti bizalom kiépítésének és fenntartпsпnak
el segítése.
нsterling (a stockholmi pпrbeszéd rend ri csoport volt vezet je) szerint a pпrbeszéd
rend rök feladata kapcsolatot tartani a különböz etnikai, vallпsi kisebbségekhez és
534

BRUNSCH, i. m., 72.
нSTERLING, Ola, Dialogue police work: a balancing act on a slack tightrope, Anthology,
Stockholm, National Police Board, 2013, 54.
536
della PORTA, REITER, i. m., 17.
537
HOLGERSSON, i. m., 23.
538
BRUNSCH, i. m., 73.
539
Police Liaison Officers – Intelligence gathering, self-policing and the dangers of talking to the
police, The Network for Police Monitoring honlapja, 2013.03.13.
540
lsd. kés bb
541
BRUNSCH, i. m., 72.
542
Public order – Tactical options, College of Policing honlapja, 2015.
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politikai csoportosulпsokhoz kapcsolódó személвekkel és csoportokkal.543 A
pпrbeszéd rend rök a civil oldal lпtпsmódjпt közvetítik a művelet tervezésében és
végrehajtпsпban résztvev munkatпrsaik felé.

k maguk döntéseket nem hoznak,544

pusztпn kommunikпciós kapcsolatot képeznek a szervez k és a tüntet k, valamint a
rend rség között.545 Tпjékoztatпst nвújtanak a tüntet k irпnвпba az eseménв
körülménвeivel, illetve – szükséges mértékig – a rend ri elgondolпssal és
szпndékokkal kapcsolatban, míg a mпsik irпnвba a résztvev k tevékenвségér l,
hangulatпról, elképzeléseir l tesznek jelentést.546
A pпrbeszéd rend rök tevékenвségének tovпbbi el nye, hogy a tömeg körnвezetében
nвíltan és jól felismerhet en elhelyezkedve, testközelb l, id ben tudjпk észlelni a
tömeg dinamikпjпban történ vпltozпsokat és a kifejl d eseménвeket, ígв pontosabb
informпcióval rendelkeznek, mint a tömegt l elkülönül

tпrsaik.547 Brunsch – a

német rend ri szerveket vizsgпlva – éppen az említett el nвök miatt jutott arra a
következtetésre, hogв a taktikai kommunikпciót, ígв a pпrbeszéd rend ri csoportokat
kötelez elemként kellene alkalmazni minden tömegrendezvénв esetében.548
Különösen fontos a pпrbeszéd rend rök fellépése akkor, ha a tüntet k csoportjai nem
hajlandóak kommunikпlni a rend rséggel, ekkor ugвanis az

feladatuk lesz, hogy

beszélgetéseket és kapcsolatfelvételt kezdeménвezzenek (akпr mпr a rendezvénв
el tt, megkeresve a szervez ket), amely az elkövetkezend kben hasznos lehet
mindkét fél szпmпra.549
A pпrbeszéd rend rök sikeres tevékenвségének alapvet feltétele az, hogв mпr a
tervezés folвamatпba is bevonjпk

ket. A cél, hogв miel bb sor kerülhessen a

demonstrпlókkal való kapcsolatfelvételre, ezпltal a partnerség és a bizalom
kialakítпsпra. Lénвeges, hogв a pпrbeszéd rend rökre vonatkozóan is készüljön
egвüttműködési terv, amely tartalmazza a partnerek elérhet ségeit. Ki kell alakítani
tovпbbп az irпnвítпsi-vezetési protokollt, az informпciómegosztпs eljпrпsait és
szabпlвait.550

нSTERLING, i. m., 56.
Holgersson, i. m., 11.
545
нSTERLING, i. m., 57.
546
Holgersson, i. m., 31–35.
547
SCHREIBER, ADANG: i. m., 240.
548
BRUNSCH, i. m., 81.
549
Adapting To Protest – Nurturing..., i. m., 75.
550
Public order – Tactical options, College of Policing honlapja, 2015.
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A pпrbeszéd rend rség sikeres tevékenвségének tovпbbi kritériumai az пtlпthatósпg,
a kiszпmíthatósпg, a megközelíthet ség, a megfelel
körülöttük lév

szociпlis készségek és a

vilпgról szerzett пtfogó ismeretek birtoklпsa. Ezek nélkül nem

képesek elnвerni a működéséhez szükséges bizalmat.551 Személвi szinten – mint
egвébként a rend ri tevékenвség többségéhez – szükség van tovпbbп türelemre,
diplomпciai készségre és fejlett interperszonпlis képességekre is.552
A személвiségi jegвek vizsgпlatпn túlmen en ki kell dolgozni a pпrbeszéd rend rök
képzésének és tovпbbképzésének rendszerét, tematikпjпt. Fontos leszögezni és az
érintettekkel tudomпsul vetetni, hogв ez a taktikai elem nem veheti пt mпs rend rök
kommunikпcióval kapcsolatos kötelezettségeit és felel sségét.553
A pпrbeszéd rend rökön kívül minden mпs, a tömegkezelési műveletekért felel s és
azokban szolgпló rend rnek ismernie kell a taktikai kommunikпció koncepciójпt.
Tisztпban kell lenniük annak lehet ségeivel és korlпtaival, mert csak ígв lehet
biztosítani a legnagвobb műveleti hatékonвsпgot, illetve megel zni a túlzott
elvпrпsokat.
Fontos figвelembe venni azt a ténвt is, hogв a véd felszerelés nélküli rend rök
biztonsпga fontos szempont, ezért nem szabad kitenni

ket a sérülés, illetve a

tömegben való elszigetel dés veszélвének. Zendülés esetén pedig azonnal ki kell
vonni ket a tömeg körnвezetéb l.554

3.4.2.1 A párbeszéd rendőrség tevékenysége
A pпrbeszéd rend rség intézménвének története meglehet sen rövid, így arra
koncentrпló kutatпsi anвag rendkívül korlпtozott mennвiségben пll rendelkezésre,
ezért ebben az alfejezetben Stefan Holgersson (svéd kutató és volt pпrbeszéd rend r
koordinпtor) témпban írt munkпjпra tпmaszkodom.
A taktikai kommunikпció céljпra létrehozott svéd alegвség pпrbeszéd rend rei – a
koordinпtor kivételével – részmunkaid ben lпtjпk el az ezirпnвú feladataikat. A
tevékenвség nem kizпrólag tömegkezelési műveleteken való szolgпlatot jelent,
hanem az érintett politikai, etnikai, vallпsi stb. csoportok vezet ivel, tagjaival való
нSTERLING, i. m., 56.
STAMPER, Norm, Paramilitary Policing From Seattle to Occupy Wall Street, The Nation
honlapja, 2009.
553
Public order – Tactical options, College of Policing honlapja, 2015.
554
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 68.
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rendszeres kapcsolattartпst is, melв feladat ellпtпsпhoz reprezentпciós keret пll
rendelkezésükre. Kivпlasztпsuk sorпn alapvet

szempont, hogв képességeik és

tulajdonsпgaik egвmпst kiegészítsék, és hogв mint csoport, tudjanak hatékonвan
működni.555 Elvпrt szakmai kompetenciпik közé tartozik a kivпló kommunikпciós és
problémamegoldó képesség, a kulturпlis és az egвéb speciпlis szakmai ismeretek (pl.
futball huliganizmus).556
A pпrbeszéd rend ri tevékenвség lénвegét jelent dialógus mпr az eseménв el tt, a
tervezési

szakaszban

megkezd dik,

melв sorпn

különféle

megпllapodпsok

születhetnek. A korai kapcsolatfelvétel lehet séget teremt a sztereotipizпlпs
kockпzatпnak csökkentésére. A korai kapcsolatfelvétel és kapcsolattartпs célja – a
különféle megпllapodпsokon túl – a kölcsönös elfogadottsпg megalapozпsa. A
kutatók megпllapítпsa szerint azonban a rend rségek gвakran hajlamosak trükköket
alkalmazni a tüntet kkel szemben, és míg a bizalom és a kölcsönös tisztelet kiépítése
bizonyos csoportoknпl hosszadalmas folвamat, a becsapottsпg érzete negatív hatпst
gyakorolhat a meglév kapcsolatokra.557
Amennвiben a pпrbeszéd rend rök és a közösség képvisel i valamilвen
demonstrпciót vagв mпs rendezvénвt megel z en folвtatnak megbeszéléseket
egymпssal, megtпrgвaljпk a rendezvénв helвét, a vonulпsi úvonalat, az id pontokat,
a biztonsпgi szempontokat stb., valamint kicserélik a tervszerű lebonвolítпshoz
elengedhetetlenül szükséges informпciókat.558
Az eseménв elején a pпrbeszéd rend rök felveszik a kapcsolatot a szervez kkel és
egвeztetik elérhet ségeiket. A közvetlen kapcsolat megteremti a gвors egвeztetés és
megegвezés lehet ségét. Ennek megfelel en – ugвanazon csoportok és szervez k
esetén – azokat a rend röket érdemes bevonni a munkпba, akik mпr régebb óta пllnak
kapcsolatban velük, és akikben megbíznak.559 A különböz

csoportokkal történ

kapcsolatfelvételhez és a velük való tпrgвalпshoz a pпrbeszéd rend röket fel kell

555

HOLGERSSON, i. m., 17.
29000 / 25557-10/2012. пlt. szпmú útijelentés konferenciпn való részvételr l, Orszпgos Rend rf kapitпnвsпg, Rendészeti F igazgatósпg, 2012, 3.
557
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 65.
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HOLGERSSON, i. m., 39-42
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ruhпzni a szükséges hatпskörrel, amelвhez ellengedhetetlenül szükséges a vezet ik
nagвfokú bizalma.560
A pпrbeszéd el segítésében, a tпrgвalпsban és a közvetítésben képzett és
gyakorlott561 rend rök képesek a döntési pozícióban lév munkatпrsaik figвelmét
felhívni az adott rend ri intézkedés, tevékenвség lehetséges következménвeire is. A
tömegben vagв a tömeg mellett elfoglalt helвzetük alapjпn lehet ségük van a
tüntet k szemszögéb l lпtni a rend ri tevékenвséget és annak hatпsait, ezпltal
közvetlen visszacsatolпst nвújtani a műveletet irпnвítók felé. Pozíciójukból adódóan
lehet ségük van arra, hogв felismerjék – és jelezzék –, ha provokпtorok akarnпk
„magukra húzni”, manipulпlni a rend röket.562 Testközelb l lehet ségük van
felmérni a tömeg hangulatпt, a tömegben lév különböz érdekű és magatartпsú
frakciókat, és az ígв szerzett informпcióikkal megakadпlвozhatjпk, hogв a tömegr l
kialakulhasson az egвségesség sztereotípiпja. Speciпlis feladatkörüknél fogva
figвelmüket

nem

kell

szétforgпcsolniuk,

kizпrólag

a

sajпt

feladataikra

koncentrпlhatnak. Nem intézkednek, ígв van idejük a történéseket értékelni,
пtgondolni, ellentétben a munkatпrsaikkal, akiknek mпsodpercek leforgпsa alatt kell
döntéseket hozniuk egв intézkedésr l és végrehajtaniuk azt. Mivel mind a tüntet ket,
mind a műveleti tervet, illetve a fennпlló helвzetet ismerik, lehet ségük van ezek
összevetésére, és az ígв kapott eredménв alapjпn a végrehajtandó vagв éppen az
elmaradó intézkedés vпrható következménвeinek prognosztizпlпsпra.563
Míg az informпlis interakciók tiltпsa és a tömeg tпvolsпgtartó, rideg, óvatoskodó
kezelése növeli a tüntet k ellenséges érzelmeit, addig a pпrbeszéd rend rök nвílt,
közvetlenséget sugalló jelenléte hozzпjпrul annak csökkentéséhez. A közeli
jelenlétük ugвancsak kedvez hatпst fejt ki a tüntet k anonimitпs percepciójпra is,564
ugвanis a jelenlétükben az azonosíthatósпgukat ellehetetleníteni kívпnó egвének
nehezebben tudnak elrejt zni a tömegben. A feszültségcsökkent

hatпst tovпbb

er síti a véd felszerelés nélküli, polgпri ruhпs és kénвszerít eszközöket nélkülöz
megjelenés, amelвet a tömeg tagjai egвrészt pozitív gesztusként értékelhetnek, mivel
az nem hordoz magпban fenвegetést, illetve a kénвszerítés érzetét. Mпsrészr l, a
560

Uo., 101.
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 65.
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HOLGERSSON, i. m., 57-60.
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Uo, 61-65.
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pпrbeszéd rend rök jelenléte a többi rend r részére is visszatartó hatпsú lehet, mivel
az indokolatlan verbпlis vagв fizikai er szak ellentétes a pпrbeszéd rend rök
céljaival,565 ígв azt kevésbé tolerпljпk, mint egвéb mпs munkatпrsaik.
A pпrbeszéd rend rök jelenléte nвilvпnvalóan jelzi a művelet parancsnokaihoz
vezet informпciós csatorna közvetlenségét, ezпltal sugallva azt, hogв a szervez k és
a rendez k problémпikkal és javaslataikkal bпrmikor és gвorsan elérhetik ket.566
A pпrbeszéd rend rök szerepe a rendezvénв végén sem ér véget, ugвanis tovпbbi
tevékenвségükkel

kedvez

feltételeket

teremthetnek

a

következ

eseménв

biztosítпsпhoz. E célból értékel talпlkozót kell tartani, ahovп minden érintett felet
meghívnak. A talпlkozó lénвege, hogy a felek megosztjпk az eseménnвel kapcsolatos
nézeteiket és következtetéseket vonnak le a következ biztosítпs sikere érdekében.567
A visszatér en demonstrпló csoportok esetében szinte soha nincs vége a
pпrbeszédnek, mivel az egвik demonstrпció vége egвben a következ el készít
fпzisпnak is tekinthet , mint ahogв az egвik demonstrпción alkalmazott rend ri
módszer hatпssal lehet a következ re is.568

3.4.2.2 A rendbiztos szerepe a magyar tömegkezelés
rendszerében
A rendszervпltпst követ en, a rendezvénвek rendjének biztosítпsпval kapcsolatos
rend ri feladatokról szóló 1ő/1990. (V. 1Ő.) BM rendelet hatпlвba lépésével jelent
meg a rendbiztos intézménвe a magвar rendezvénвbiztosítпs gвakorlatпban. Ett l
fogva a rendbiztost minden olвan rendezvénвre ki kell jelölni, ahol a szervez k a
rend fenntartпsпhoz a rend rség közreműködését kérik.569
A rendbiztos a rendezvénвen a rend rséget képviseli, illetve egвben a biztosítпs
parancsnoka is lehet.570 A rendezvénвt megel z en felveszi a kapcsolatot a
szervez kkel és tпjékozódik azok, rendfenntartпs érdekében tett intézkedéseir l,
azzal kapcsolatos elképzeléseir l. Egвeztet velük a biztosítпsban közreműköd
565

Uo., 67-68.
Uo., 69.
567
Uo., 73.
568
Uo., 45.
569
1ő/1990. (V. 1Ő.) BM rendelet a rendezvénвek rendjének biztosítпsпval kapcsolatos rend ri
feladatokról, 9. § (2)
570
1ő/1990. (V. 1Ő.) BM rendelet a rendezvénвek rendjének biztosítпsпval kapcsolatos rend ri
feladatokról, 9. § (1)
566
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rend ri er feladatai, tevékenвsége, illetve az egвüttműködés formпi tekintetében.
Közreműködik a rend ri biztosítпsi terv elkészítésében. Jelen van a rendezvénвen,
figвelemmel kíséri annak törvénвességét, illetve azt, hogв a rendezvénвt a
bejelentésben foglaltak szerint tartjпk-e meg. A rendezvénв résztvev inek
törvénвességet veszélвeztet

magatartпsa esetén felhívja a szervez

figвelmét a

törvénвi kötelezettségére, illetve a szervez javaslatпra, kérésére vagв a biztosítпs
parancsnokпnak

utasítпsпra

rend ri

intézkedésekkel

közreműködik

a

rend

helвreпllítпsпban, a rendezvénвt megzavaró személвeket személвesen vagв rend ri
segítséggel eltпvolítja, eltпvolíttatja. Jelentést tesz minden olвan eseménвr l, amelв a
rendezvénв feloszlatпsпhoz, illetve a közlekedés rendjének biztosítпsпhoz rend ri er
helвszínre irпnвítпsпt teszi szükségessé, tovпbbп egвüttműködik a helвszínre
vezénвelt rend ri és egвüttműköd er k parancsnokпval.571
A rendbiztos feladatait értékelve megпllapítható, hogв a norma olвan feladatköröket
is el ír szпmпra, amelв hasonlósпgot mutat a pпrbeszéd rend rökével. Az
egвüttműködés, a kommunikпció, illetve a szervez k és a biztosítпs parancsnokai
közti kapcsolati szerep megjelenik a szabпlвozпsban, azonban nem ugвanazzal a
hangsúllвal, mint a pпrbeszéd rend röknél. A norma inkпbb az utóbbi szerepkörre
koncentrпl, és nem jelenik meg benne a facilitпció, illetve a deszkalпciós kérdéskör
sem. A norma értelmezése is azt sugallja, hogв itt egв személвr l és nem egв több
rend rb l пlló taktikai elemr l van szó.
A norma több esetben intézkedési kötelezettségeket is ró a rendbiztosra, ami – mint
az el bb tпrgвaltuk – szöges ellentétben пll a segít jellegre, a hosszútпvú bizalom
kialakítпsпra építkez pпrbeszéd rend ri koncepcióval.
A norma semmiféle képzési kötelezettséget, különleges követelménвt nem ír el erre
a speciпlis feladatkörre rendelt személвre vonatkozóan, illetve hasonlóról nincs
tudomпsom. Rendbiztos manapsпg a magвar rend rségen belül bпrki lehet, nincs
vпlogatпs, sem képességfelmérés, sem пtfogó tematika alapjпn végrehajtott képzés,
pedig ezen a területen is nagв jelent séget mutatnak a személвiségjegвek és a
felkészültség, mint arra mпr utaltam.

571

1ő/1990. (V. 1Ő.) BM rendelet a rendezvénвek rendjének biztosítпsпval kapcsolatos rend ri
feladatokról, 9. § (12)
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A pпrbeszéd felvétele és fenntartпsa

a formпlis struktúrпval rendelkez

szervezeteknél jelent sen könnвebb, mint amelyek nem rendelkeznek ilyennel.572 Ígв
szerencsésebb a pпrbeszéd rend ri taktikai elemet пllandó szervezeti struktúrпba
szervezni, пllandó пllomпnnвal feltölteni, hogв ne alkalmi kijelölés alapjпn
működjön. Hazпnkban ilвen szervezet kialakítпsa 2015-ben, a Készenléti
Rend rségnél indult meg. Az els kísérleti jellegű igénвbevételére 2015. szeptember
04-én, a Magвarorszпg-Romпnia labdarúgó mérk zés biztosítпsa sorпn került sor,
ahol a romпn csend rökkel közösen, a romпn szurkolók biztosítпsпban vett részt egв
12 f s kommunikпciós taktikai elem.573 A következ

évben – Partner Csoport

elnevezéssel – a Magвarorszпg-Horvпtorszпg labdarúgó mérk zés biztosítпsпt lпttпk
el az erre felkészített rend rök.574

3.5. DINAMIKUS KOCKÁZATELEMZÉS
Általпnosan elfogadott nézet, hogв mindig valamiféle „szikra” robbantja ki a
zendüléseket. A tömegkezelési műveletek sorпn a tömeg viselkedése és
magatartпsпnak intenzitпsa folвamatosan vпltozik, illetve olвan összetett események
zajlanak le, melвek lпtszólag okai lehetnek a zendüléseknek, de hogy milyen
ténвez k vпlhatnak ténвlegesen gвújtószikrпvп, azt nehéz megjósolni. A kivпltó
okokat mindig visszatekintve, az eseménвek utпn igвekeznek meghatпrozni, ígв ezek
az okok mindig hipotetikusak, ezért a jöv beli eseménвek prognosztizпlпsпra csekélв
eredménnвel lehet azokat felhasznпlni.575 Ennek ellenére a tömegkezelési műveletek
vezet inek minden alkalommal kísérletet kell tenniük a vпrható eseménвek
el rejelzésére annak érdekében, hogв a kialakuló szituпciókra megfelel en legyenek
képesek reagпlni.
A lehetséges kockпzatokat és veszélвeket a stratégiai parancsnok jelöli meg a
tervezés sorпn, az el zetesen összegвűjtött informпciók alapjпn. A kockпzatelemzés a
műveleti tervezésben teljesedik ki igazпn, mivel a műveleti parancsnok az a személв,
akinek a legkörültekint bben kell felmérnie a rendezvénв megzavarпshoz vezet

нSTERLING, i. m., 56.
29022/48459-120/201ő. пlt. szпmú összefoglaló jelentés a Készenléti Rend rség пltal (sic!) 201ő.
szeptember 04-én megrendezett Magвarorszпg – Romпnia Európa-bajnoki selejtez vпlogatott
labdarúgó-mérk zés rend ri biztosítпsi feladatairól, 1ő.
574
29022/8667-Ő3/2016. пlt. szпmú rend ri jelentés
575
Report on the Siбth International…, i. m., 80.
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kockпzatokat és fenвegetéseket.576 Ennek értelmében a döntési mechanizmus sorпn
figyelembe kell venni a relevпns történéseket, differenciпlni kell a tömeg tagjai
között, illetve értékelni kell azt is, hogy a bevezetni kívпnt intézkedések elérhetik-e a
szпndékolt hatпst.577

3.5.1 A DÖNTÉSHOZATAL TÖMEGKEZELÉSI MODELLJE
Az EBESZ tömegkezelési döntéshozatalt felvпzoló modellje (lпsd a 3. szпmú пbrпn)
szerint a döntéseket eredménвez
rendelkezésére bocsпjtott

folвamat els

informпciót

lépcs jében, a parancsnok

értékelik-elemzik,

amit

–

különböz

forgatókönвvek kidolgozпsa útjпn – a kockпzatok és a fenвegetések meghatпrozпsa
követ. Ezt követ en a parancsnok felülvizsgпlja a rend ri művelet stratégia szintű
célkitűzéseit

(példпul

a

békés

tüntetés

facilitпciója,

a

közlekedési

rend

megzavarпsпnak minimalizпlпsa, a súlвos bűncselekménв elkövet inek elfogпsa
stb.), majd megпllapítja, hogв melв szakmai feladatokon keresztül érhet ek el a
művelet célkitűzései. A szakmai feladatok meghatпrozпsпt követ en azon taktikai
elemek (műveleti opciók) kijelölésére kerül sor, melвek a stratégiai szintű
elhatпrozпsok megvalósítпsпhoz szükségesek. A folyamatot a taktikai elemek
helвszíni telepítésének fпzisa zпrja le, amelв egвarпnt magпval vonhatja a stratégiai
és műveleti tervek módosítпsпt, illetve a művelet sorпn történ bevetésüket. Ebben a
fпzisban a parancsnok érzékeli és értékeli az aktuпlis helвzetet, melвre reagпlva újra
kezdetét veszi a döntéshozatal ciklusa.

576
577

Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 62.
Uo., 35.
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3. számú ábra. A döntéshozatal tömegkezelési modellje
A döntési folвamat lénвeges követelménвe, hogв minden fпzisпban figвelembe kell
venni a rend ri tevékenвség emberi jogokra gвakorolt hatпsпt és azt, hogв a
bevezetni kívпnt intézkedéseknek szükségesnek, a tüntet kre gвakorolt hatпsuknak
mindenkor arпnвosnak kell lenniük.578

3.5.1.1 A rendőri konfliktuskezelés tömegkezelési modellje
Az észak-ír rend rség tömegkezelési gвakorlatпt és stratégiпjпt пtvilпgító vizsgпlat
eredménвeit összegz , ún. Patten-jelentésben579 felvпzolt rend ri konfliktuskezelési
modell (Ő. szпmú пbra) nem tér el jelent sen az EBESZ пltal kialakítottól, és a rend
megzavarпsa

esetén

szükséges

döntéshozatali

folyamat

különböz

fпzisait

szemlélteti. A modell szintén egв olвan körfolвamatot vпzol fel, amelв a fennпlló
helвzet folвamatos értékelésén és újraértékelésén, illetve a legfrissebb informпciók
és felderítési adatok alapjпn szükségesnek tartott és elrendelt intézkedéseken
alapszik.580

578

Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 37.
Christopher Francis Patten, konzervatív brit politikus, a vizsgпlat vezet je.
580
Patten Report Recommendations 69 And 70 Relating To Public Order Equipment, 2001, 13.
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4. számú ábra. Rendőrségi konfliktus kezelés döntési modellje
A modellben szerepl meghatпrozó irпnвelven azt a stratégiпt, vezérelvet értjük,
amely – mint azt mпr korпbban kifejtettem – meghatпrozza a rend ri művelet
jellegét. Ígв az példпul lehet magas profilú vagв alacsonв profilú, elfojtó-korlпtozó,
beavatkozó, proaktív-reaktív, illetve megel z , egвüttműköd , vagy éppen segít .
A megel z , proaktív irпnвvonal a konfliktus okait igyekszik kezelni. Szerves részét
képezik a közrend megzavarпsпnak és a bűnelkövetés megel zésének elvei, az
er szak deszkalпciójпra törekvés, a folyamatosan tanulni képes szervezet
kialakítпsa.581 Ez a koncepció nem пll messze a Finszter пltal definiпlt közbiztonsпgi
szolgпlati

kultúrпtól,

melвnek

jellemz i

rímelnek

a

Patten-jelentésben

megfogalmazottakra. A konfliktusok korai felismerése, a tпmogató beavatkozпs, a
rend rök és lakossпg közti kis hatalmi tпvolsпg mind-mind ugвanazon vezérelv
részei.582

581
582

Uo., 14.
FINSZTER, A rendészet elmélete, i. m., 107.
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3.5.2 A TÖMEGKEZELÉSI MŰVELETEK SORÁN FELMERÜLŐ KOCKÁZATOK
ÉS FENYEGETÉSEK, ILLETVE A MŰVELETI OPCIÓK KAPCSOLATA
A nagвszпmú egвén egвid ben egв helвen történ megjelenéséb l ered kockпzat és
fenвegetés mértéke a következ indikпtorok segítségével jellemezhet .583
 kisebbségi csoportok (pl. nemzeti-etnikai kisebbségek, migrпnsok stb.
jelenléte),
 a rendezvénв mérete (a vпrható, illetve a ténвleges résztvev k szпma),
 a mozgпs (a rendezvénв vonulпsos-dinamikus vagy statikus jellege),
 ellendemonstrпció (szпmítani kell-e ellenérdekű, rivalizпló csoportok
tiltakozпsпra),
 delegпció (a tüntetés célcsoportja fogadja-e a tüntet k delegпciójпt, avagy
sem),
 a tiltakozпsi repertoпr (a demonstrпlók kívпnnak-e konfrontпlódni, példпul
ül sztrпjk, blokпd, sztrпjk rség stb.)
Adang a rendezvénв dinamikпjпnak helвes megпllapítпsпhoz a következ ténвez k
figвelembevételét tartja elengedhetetlennek. 584
 azonosítani kell a konfliktust eszkalпló potenciпlis súrlódпsi pontokat, melyek
ingerültséget és frusztrпciót okozhatnak a felek szпmпra;
 fel kell mérni, hogв az eseménвen jelen vannak-e fiatal, „megrögzött
jogsért ként” ismert férfiak, és ha igen, észlelhet -e nпluk összetűzés
kirobbantпsпra irпnвuló szпndék;
 fel kell mérni a jogsértés és az er szak elkövetésének lehet ségeit, illetve,
hogв a résztvev k mutatnak-e szпndékot azok kiaknпzпsпra;
 be kell azonosítani a különböz alcsoportokat és megbecsülni szпndékaikat;
 meg kell hatпrozni, hogy a résztvev csoportok milвen csoportidentitпssal
rendelkeznek, illetve milyen kapcsolatot tartanak fent a rend rséggel, mпs
hatósпgokkal, illetve a rendez kkel, tovпbbп, hogв ellenségesek-e azok irпnt,
vagв mпs egвéb szenzitív ténвez szóba jöhet-e.
A rendelkezésre пlló informпciók hatékonв elemzésén alapuló, a különböz
helyzetekre különböz módon reagпló, az eszkalпció elkerülésére törekv stratégia
583

Nina EGGERT, Pauline KETELAARS, Ruud WOUTERS, Stefaan WALGRAVE, Preparing for
action: police deployment decisions for demonstrations, 2016.
584
Otto ADANG, Managing collective violence around public events: an international comparison,
2011, 167.
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több ténвez egвidejű figвelembevételét követeli meg, ígв a tömegkezelési műveleti
opciók kialakítпsa sorпn els sorban a következ ket kell szпmítпsba venni:585
 a telepíteni kívпnt rend rök szпma,
 a rend rök öltözete és felszerelése (példпul testvéd

felszerelés vagв

hétköznapi egвenruha),
 a telepítésük módja: alacsonв szпmú gвalogos jпr r, nagвszпmú gépjпrmű, jól
lпtható elrettentés a védend épületek körnвezetében,
 a rendezvénв résztvev i szпmпra jól lпtható jпrművek és felszerelések,
 a rendezvénв résztvev i szпmпra jól lпtható taktikai elemek (szolgпlati
kutвпk, vízпgвú stb.) telepítése,
 az eligazítпs módja (pl. a tervezett tevékenвségek igénвlik-e fénвképek,
videók bemutatпsпt),
 bizonвos taktikпk negatív hatпsa (szolgпlati kutвпk, alacsonвan köröz
helikopter),
 bizonвítékgвűjtés módozatai,
 a bűncselekménвek esetén lefolвtatandó nвomozati eljпrпsok,
 az el пllítпsokkal kapcsolatos elképzelés.
A kutatók ajпnlпsai szerint mindig a tömeg hangulatпnak függvénвében kell az
érintett területre vezénвelt és ott felпllított, vagy jпr röz

rend rök szпmпt

meghatпrozni. Amennвiben a tömeg hangulata békés, kisszпmú, véd felszerelés
nélküli rend rt ajпnlott a közelben elhelyezni, ha viszont a résztvev k hangulata
negatív irпnвba vпltozik, akkor annak mértékében egвre több, és egвre jobban
felszerelt rend rt kell az érintett helвszínre irпnвítani. A hпttérben tartalékként – a
tömeg lпtóterén kívül – elhelвezhet k a teljes tömegoszlató felszereléssel rendelkez
rend ri alegвségek, illetve a kénвszerít eszközök is.586
A 2004-es labdarúgó európa bajnoksпg sorпn a portugпl rend rség587 – a dinamikus
kockпzatelemzés
rendfenntartпsi

kritériumпnak
koncepciót

figвelembevételével

alakított

ki

a

–

szurkolók

megvalósítпsa és az indiszkriminatív kénвszerít

er

egв
jogszerű

négвfokozatú
igénвeinek

alkalmazпsпnak elkerülése

585

Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 66.
A Tanпcs 32006G1229(01) szпmú пllпsfoglalпsa a nemzetközi vonatkozпsú, legalпbb egв
tagпllamot érint labdarúgó-mérk zésekkel kapcsolatosan az er szak és a rendzavarпs megel zése
és ellen rzése érdekében szükséges nemzetközi rend rségi egвüttműködésre és intézkedésekre
vonatkozó ajпnlпsokat tartalmazó, naprakésszé tett kézikönвvr l, 2006.
587
Polícia de Seguranca Pública
586
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érdekében. Az els

fokozatban a jпr rök véd felszerelés nélkül, „hétköznapi”

egyenruhпban, pпrokban, esetenként pedig civil ruhпban, a szurkolók között
elvegвülve voltak jelen a helвszíneken. Feladatuk a felmerül kockпzatok észlelése,
a kommunikпció és az alacsonв szintű beavatkozпs volt. Jelent sebb probléma
felmerülése esetén, nagyobb szпmú, de még mindig hétköznapi egвenruhпs rend rt
vetettek be, és a kialakult konfliktushelyzeteket els sorban tпrgвalпs útjпn igвekeztek
megoldani. Amint újabb kockпzati ténвez k jelentek meg, a rend rök felvették az
övükön hordozott sisakjukat. A hпttérben eközben – a negyedik fokozatú
beavatkozпsra felkészülve –a Corpo de Intervenção588 minden helвzetre felkészített
és a kénвszerít eszközök teljes repertoпrjпval felszerelt beavatkozó alegвségei пlltak
beavatkozпsra készen. Ezek az alegвségek a szurkolók és a lakossпg el tt, a
nemzetközi versenв teljes ideje alatt lпthatatlanok maradtak.589
A különböz kutatпsok eredménвeit összegezve megпllapítottam, hogy amennyiben
a rendfenntartók az alacsonв profilú tömegkezelési stratégiпt alkalmazzпk, akkor arra
törekednek, hogy az adott pillanatban fennпlló helвzet kezeléséhez elegend ,
legkevesebb er t (él er , eszközpark) mutassпk a tömeg irпnвпba, tehпt a rend rség
mintegв a „barпtsпgos arcпt” fordítja a tömegben lév egвének felé. A biztonsпgi
helyzet azonban vпltozhat, rosszabbodhat, újra javulhat, majd ismét rosszabbodhat és
ígв tovпbb. A kockпzatot ennek tükrében folвamatosan kell értékelni, amihez nвílt
és/vagy fedett felderítési eszközök és módszerek egвarпnt segítségül hívhatók, és a
bevetett rend ri er t az пltaluk szerzett informпció elemzéséb l szпrmazó
következtetések alapjпn javasolt szabпlвozni.
Amennвiben a kockпzati szint enвhül, és persze amennвiben a szervez kkel a
kommunikпció jól működik, polgпrbarпt lépésnek értékelhet a bevetett/megmutatott
er visszavonпsa. E lépést nem szabad gвengeségként megélni, s t, szпmíthatunk rп,
hogв a döntést a tömeg sem gвengeségként ítéli meg, hanem gesztusértékűnek fogja
tekinteni. Ez nem katonai hadművelet, melв sorпn a megvívott területet tartani kell.
A tömegkezelés sorпn nincs éles hatпr a sajпt er k és az „ellenség” között, mivel az
utóbbi egвszerűen nem létezik, illetve a gyakorlati tapasztalat az, hogy a jogsért
személвek elszigetelten, sokszor konspiratívan helвezkednek el a tömegben. A

588
589

durva fordítпsban: beavatkozó egвség
Clifford STOTT, Crowd Psychology &Public Order Policing: An Overview of Scientific Theory
and Evidence, Liverpool, University of Liverpool, 2009, 14–15.
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rend ri tevékenвség professzionalizmusпt a gвors és helвes beavatkozпs, a minimпlis
(szükség szerinti) er szak alkalmazпsa hatпrozza meg, míg a katonai tevékenвségre a
tűzfegвverek bevetése, a célok megsemmisítése, a pusztítпs korlпtlan volta a
jellemz .590 A tömegkezelés sorпn mindig a kockпzathoz mérten kell szabпlвozni a
bevetett er mértékét, nem pedig az elrettent erejű és jellegű er fölénв kialakítпsпra
kell törekedni. Nagymérvű kockпzat esetén, vagy amennyiben a rendezvénв elveszti
békés jellegét, a rend rök elmehetnek a jogszabпlвok пltal megengedett végs
hatпrig, és az összes létez

eszközüket felvonultathatjпk a tömeg el tt, ezzel is

figвelmeztetve ket a vпrható intézkedésekre, szükség esetén be is vetve azokat.
Amíg viszont a rendezvénв békés marad, akkor elég, ha csak néhпnв rendfenntartó
jпr rt mozgatnak a területen. Lénвeg mindig ugyanaz marad: mindig rendelkezésre
kell пlljon egy olвan arпnвos taktikai eszköz, amivel a műveletet irпnвító parancsnok
vпlaszolni képes az aktuпlis kockпzatra, legвen az alacsonв vagy magas.

3.5.3 A DINAMIKUS KOCKÁZATELEMZÉS TÖMEGKEZELÉSI MŰVELETRE
GYAKOROLT EGYÉB HATÁSAI

A pontos kockпzatelemzés és az er k arпnвos telepítésének tervezése, szervezése
sorпn a rend rök igénвbevételének id tartamпra, illetve a pihentetésükre is
figyelemmel kell lenni. A hosszas, fпrasztó jellegű bevetésnek és – esetlegesen –
verbпlis er szaknak kitett rend rök mind mentпlisan, mind fizikпlisan hamar
elfпradnak, ingerküszöbük lesüllвed. Az пtmeneti „kiégés” miatt csökken a
toleranciaszintjük és az empatikus képességük, ígв esetleg hajlamossп vпlnak olyan
magatartпst tanúsítani, amelв alkalmas a szembenпllók provokпlпsпra, de akпr
indokolatlan verbпlis vagв fizikai er szakhoz is folyamodhatnak.591 A rend rök
annak ellenére, hogв szakemberek, egyben kénвszerít k, elkerül k, illetve viszonzók
is maradnak abban az értelemben, hogв cselekedeteikkel mindenkor a tüntet k
magatartпsпra reflektпlnak.592
A műveleti vezet knek mérlegelniük kell tovпbbп, hogв a rend rök milyen
öltözetben, felszerelésben jelenjenek meg a tüntet k el tt, mint azt a portugпl
példпnпl is lпthattuk. A teljes véd felszerelésbe öltöztetett rend r ugвanis arctalannп
vпlik a rendezvénв résztvev i szпmпra, minek következtében a tüntet szemében
FINSZTER, A rendészet elmélete, i. m., 65–67.
EUWEMA, KOP, BAKKER, i. m., 23‒38.
592
della PORTA, REITER, Introduction – The Policing…, i. m., 3.
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591

147

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

„droiddп”593 vпlik (elveszti emberi vonпsait). Ez a jelenség a tüntet k ellenszenvét
csak tovпbb fokozza.594 A véd felszerelés és az arctalansпg a megközelíthetetlenség
érzetét is kelti, csökkentve a pozitív tartalmú kommunikпció lehet ségét, amely –
mint arra mпr utaltam – az ellentétek feloldпsпnak és a bizalom elnвerésének legjobb
eszköze.595 A tömegben hétköznapi egвenruhпban és pпrban jпr röz , a
résztvev kkel beszélgetésbe elegвed rend r inkпbb érzékelhet egy fontos hivatпs
képvisel jeként,

mintsem

kénвszerít -elnвomó

„hadsereg”

tagjaként.596

A

veszélвességi szintekkel arпnвban пlló ruhпzat és felszerelés, sisak a fejen vagв övön
való viselésének, illetve hordпsпnak variпlпsa egвértelműen azt jelzi a tüntet k felé,
hogв a rend rök nem egвséges „harcoló er t” formпlnak, hanem azt, hogy ezek a
tпrgвak az eltér fokozatú helвzetek kezelésére szolgпlnak.597
A kutatók szerint a demonstrпlók nagy valószínűséggel értékelik jogszerűtlennek a
rend ri tevékenвséget akkor, amikor a rend rség nem a kockпzat folyamatos
értékeléséb l szпrmazó informпciók és a helвzet dinamikпjпnak alapos elemzéséb l
szпrmazó megпllapítпsok alapjпn hozza meg döntéseit. A rend rök a valós idejű
informпció hiпnвпban ugвanis hajlamossп vпlhatnak a tömeg tagjaival való
szükségtelen és megkülönböztetés nélküli konfrontпcióra.598 Ennek ismeretében, nem
lehet

eléggé

hangsúlвozni

a

dinamikus

kockпzatelemzés

tömegkezelési

műveletekben elfoglalt szerepét.599
Az informпciógвűjtés szerepét

értékelve

figyelembe kell venni, hogy a

megkülönböztetést, a szelektivitпst és validпlпst600 nélkülöz

informпciógвűjtés

könnвen vezethet negatív jelenségekhez. A rend rség a különböz

forrпsokból

szпrmazó, sokszor ellen rizetlen informпció, pletвka és híresztelés alapjпn formпlja,
alakítja és nagвítja fel a tüntet kr l alkotott képét, hozzпjпrulva az önbeteljesít

2006 utпn elterjedt, a testvéd felszerelést visel rend rök gúnвos elnevezése.
HAJAS Barnabпs, Épp egy társadalomtudós mondja meg, mit kezdjen a tömeggel a
rendőrség?=Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XII, szerk. GAÁL Gвula, HAUTZINGER
Zoltпn, Pécs, Magвar Hadtudomпnвi Tпrsasпg Hatпr r Szakosztпlв Pécsi Szakcsoportja, 2010, ŐŐ.
595
Keeping the Peace, i. m., 86.
596
Kjell GRANSTRнM, Gunilla GUVA, Ingrid HYLANDER, Michael ROSANDER, Riots and
Disturbances – How riots start and how order is secured, Stockholm, Fog-Rapport, Nummer 64,
2009, 37.
597
Uo.
598
HAVELUND, ILUM, JENSEN, NIELSEN, RASMUSSEN, STOTT, i. m., 5.
599
Council Resolution concerning recommendations for hosting major football and other sports
events, in particular tournaments with more than one organising country, 2011, 5.
600
adatok, informпciók ellen rzése
593

594
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jóslatok kialakítпsпhoz, melyek – mint arra mпr korпbban rпvilпgítottam – nem
kívпnt következménвekhez vezethetnek.601

3.5.4 A DOKUMENTÁCIÓS CSOPORT
A modern technológia rendvédelmi területen történ megjelenésének jó példпja a
digitпlis képtovпbbítпs és képrögzítés alkalmazпsa. Megfelel en telepített, illet leg
mozgatott kamerпkkal a történések jelen id ben (él ben) figвelemmel kísérhet k.
лlve a tartalom rögzítésének technikai lehet ségével, a felvételekb l bizonвító erejű
képfelvételek és videórészletek menthet k ki. A kép- és videórögzít eszközök
jelent sége abban fogható meg, hogy segítségükkel valós id ben nвílik lehet ség
adatokat gвűjteni és azokat az elemz -értékel tevékenвség szпmпra rendelkezésre
bocsпjtani, nélkülözhetetlen informпciót szolgпltatva a műveletek irпnвítпsпhoz
szükséges döntések kialakítпsпhoz.602 A sokoldalú, összetett, integrпlt elektronikus
rendszerek, a biztosítпshoz szükséges er k szпmпnak csökkentését is lehet vé
teszik,603 természetesen a kockпzatok legszélesebb körű ismerete mellett.
A tüntetések videókamerпkkal történ

megfigвelésének két pozitív hatпsa van

pпrhuzamosan: egвrészt elrettentheti a bajkever ket, mпsrészt megkönnвíti a
jogellenes

cselekménвt

elkövet

tüntet k

és

rend rök

azonosítпsпt.604

A

dokumentпciós tevékenвséget végz rend rök a tömegkezelési műveletek sorпn az
eseménвekr l és az abban résztvev személвekr l nвílt fotó- és videofelvételeket
készítenek a bűncselekménвek észlelése, megel zése, valamint az elkövet k
azonosítпsa céljпból. Behatпroljпk, azonosítjпk tovпbbп azokat a személвeket, akik
esetében jogsért cselekménвekre lehet szпmítani.605
A kamerпzпsnak azonban hпtrпnвai is vannak. Objektív hпtrпnвa, hogв a békés
tüntet k esetenként zaklatпsként értékelik a tevékenвségük képi rögzítését.606
Szubjektív hпtrпnв lehet, hogв a kamerпk kezel inél, illet leg a monitorokat
figвel knél és пltaluk a parancsnokoknпl, „megrögzött jogsért kre” történ intenzív

601

della PORTA, REITER, i. m., 25.
Report on the Siбth International…, i. m.. 53.
603
Uo., 38.
604
Crowd Control Technologies…, i. m., 58.
605
Adapting To Protest – Nurturing..., i. m.,126.
606
Adapting To Protest – Nurturing..., i. m., 126.
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fókuszпlпs sorпn cs lпtпsszerű jelenség alakulhat ki, ami miatt esetleg nem észlelnek
valamelв, a kockпzatot növel egвéb ténвez t.607
A magyar normatív szabпlвozпs nem követi a dokumentпciós taktika fejl dését és
alkalmazпsпt, illetve nem ad részletes szabпlвozпst annak alkalmazпsпra sem. A
Csapatszolgпlati Szabпlвzat 317. pontja mindössze annвit hatпroz meg a
dokumentпciós csoport alcím alatt, hogв képrögzít eszközök segítségével biztosítsa
bizonвítпsra alkalmas módon a tömegben elkövetett jogsértéseket, az elkövet ket, a
sértetteket, az elkövet elfogпsпra irпnвuló rend ri beavatkozпst, valamint a kés bbi
azonosítпs érdekében a mпr elfogott elkövet t”.608
A 275. pont – a 317. pontban említettek b vebb körbeírпsпn túl – szintén nem
hatпroz meg érdemi szabпlвokat, és meglehet sen пltalпnosan fogalmaz akkor,
amikor arról rendelkezik, hogв „a rendezvénв helвszínén belül és kívül, széleskörűen
kell alkalmazni a rendelkezésre пlló képrögzít dokumentпciós eszközöket”.
A brit tömegkezelési eljпrпsi rend is hasonló feladatokat szab a dokumentпciós
csoportoknak,609 melвnek értelmében bizonвító erejű videófelvételek készítésével
kell tпmogatniuk a jogsért cselekménвt elkövet személвekkel szemben folytatott
nвomozпst és vпdeljпrпst, illetve rögzíteniük kell a kénвszerít

eszközök

alkalmazпsпt kilпtпsba helвez figвelmeztet felszólítпsokat. A brit dokumentпciós
csoport alapvet en két f b l пll, létszпmпt csak a művelet parancsnokпnak
engedélвével lehet legfeljebb hпrom f re növelni, amennвiben a rend rök testi
épségének védelme azt indokolttп teszi. A csoport bevetése sorпn mérlegelni kell az
emberi jogok (példпul a magпn- és a csalпdi élet tiszteletben tartпsa) megsértésének
lehet ségét, a rend rök biztonsпgпt, illetve tevékenвségüknek a tömeg dinamikпjпra
gвakorolt hatпsпt. Lénвeges szabпlв tovпbbп, hogв a tömegdemonstrпció пltal érintett
területr l felvételt kell készíteni az eseménв el tt, alatt és utпn is.610
A videokamerпkkal végzett informпciógвűjtés els sorban a rendbontпsban
ténвlegesen vagв vпrhatóan résztvev személвek azonosítпsпban, követésében tölt be
jelent s szerepet. Mindezek ellenére – összetett jellege miatt – a dokumentпciós
eljпrпst

nem

nevezhetjük sem

bűnügвi

nвomozпsnak,

ADANG, Managing collective…, i. m.,168.
Csapatszolgпlati Szabпlвzat, 317. pont
609
Angolul evidence gathering team
610
Public order – Tactical options, College of Policing honlapja, 2015.
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tömegkezelési

tevékenвségnek,

és

nem

sorolható

a

tipikus

rendvédelmi

tevékenвségek közé sem.611 Mindenesetre segítségével lehet ség nвílik a jogellenes
cselekménвekért

felel s

személвekkel

szembeni

–

rendezvénвt

követ

–

intézkedésekre, ezпltal kerülve el a lehetséges konfliktushelвzeteket és azok
eszkalпciójпt.612

3.5.5 A RENDŐRÖK BIZTONSÁGÁNAK KÉRDÉSE A TÖMEGKEZELÉSI
MŰVELETEK SORÁN

A dinamikus kockпzatelemzés mпsik célja a rend rök biztonsпgпnak szavatolпsa. A
véd felszerelés nélküli bevetés ugвanis mindig jelent s kockпzatot hordoz magпban,
melyet mпr csak a vonatkozó jogszabпlвi el írпsok miatt sem hagyhatnak figyelmen
kívül a műveletekért felel s rend rök. Magвarorszпg Alaptörvénвe szerint „minden
munkavпllalónak joga van az egészségét, biztonsпgпt és méltósпgпt tiszteletben tartó
munkafeltételekhez”.613 A munkavédelemr l szóló 1993. évi XCIII. törvénв a
munkпltatót teszi felel ssé az egészséget nem veszélвeztet

és biztonsпgos

munkafeltételek megteremtéséért.614 A belügвminiszter irпnвítпsa alп tartozó
rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozпs-egészségügвi
tevékenвsége ellпtпsпnak szabпlвairól szóló 70/2011. (XII. 30). BM rendelet
ugвancsak leszögezi, hogв „az elöljпró utasítпsa nem jпrhat a beosztott életének vagв
testi épségének indokolatlan és arпnвtalan mértékű veszélвeztetésével”.615
A mпsik oldalról viszont megjelenik az a törvénвi és szakmai követelménв, miszerint
a rend rnek a szolgпlati viszonвпból fakadó kötelmeit akпr életének és testi
épségének kockпztatпsпval is teljesítenie kell.616 Ez a kett ség komolв dilemmпt
okozhat a rend ri vezet k és beosztottaik szпmпra, de véleménвem szerint feloldható
azzal, hogв a rend rnek vпllalnia kell a racionпlis veszélвt, míg a parancsnokok
kötelezettsége, hogy beosztottaik biztonsпgпt garantпljпk és mérlegeljék, hogy
milвen körülménвek között, hogвan és milвen öltözékben, illetve felszereléssel vetik
be ket.

della PORTA, Police Knowledge…, i. m., 238.
BAKER, i. m., 12.
613
Magвarorszпg Alaptörvénвe, XII. cikk (3) pontja
614
1993. évi XCIII. törvénв a munkavédelemr l, 2. § (3) bekezdése
615
70/2011. (XII. 30.) BM rendelet a belügвminiszter irпnвítпsa alп tartozó rendvédelmi szervek
munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozпs-egészségügвi tevékenвsége ellпtпsпnak
szabпlвairól, 16. § (1) bek. Ő) pontja
616
201ő. évi XLII. törvénв a rendvédelmi feladatokat ellпtó szervek hivatпsos пllomпnвпnak szolgпlati
jogviszonвпról, 13. § (2).
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3.6. A DIFFERENCIÁLÁS ELVE
Mint azt mпr korпbban tпrgвaltam, több vizsgпlat is rпvilпgított a csoportok közötti
dinamika közös identitпs és viselkedés kialakítпsпban, valamint újraformпlпsпban
betöltött meghatпrozó szerepére. A kutatók rпmutattak arra is, hogв a rend rség пltal
alkalmazott taktikпk jelent s hatпssal vannak a tömeg magatartпsпra. Ezt figвelembe
véve egвértelműen kritizпlható az az eljпrпs, melв szerint a rend rség olyan
személвekkel szemben is kénвszerít

er t alkalmaz a tömegkezelési műveletek

sorпn, akik alig vagв egвпltalпn nem jelentenek veszélвt a közbiztonsпgra. Az ilyen
eljпrпs esetén rendszerint megnövekedik azok szпma, akik a terepen folвó
valamennyi rend ri tevékenвséget jogszerűtlenként fogjпk fel. Ez a folyamat
törvénвszerűen

vezet

a

„mi

és

k”

típusú

leegвszerűsítéshez,

illetve

szembenпllпshoz, ami pedig súlвos következménвeket vonhat maga utпn. Az említett
identitпsvпltozпs a rend rök elleni egвséges fellépés szпndékпt alakíthatja ki,
illet leg felbпtoríthatja a konfrontпciót keres személвeket annak kiprovokпlпsпra.617
A differenciпlпs a sztereotipizпlпs ellentéte, és a csoport azon képességét jelenti,
hogy különbségeket tud tenni a mпsik csoport tagjai között, és képes annak tagjait
akпr pozitívan is értékelni. A jogsért

cselekménвek azonosítпsпt megkönnвít

kategorizпlпs a mindennapi rend ri munka része, azonban a rend rök ennek ellenére
sem vehetnek mindenkit „egв kalap alп”. A rend röknek különbséget kell tudniuk
tenni az agitпtorok, a ténвlegesen jogsértéseket elkövet

személвek, illetve a

jogkövet tüntet k között.618 A tömegkezelés szempontjпból ez azt jelenti, hogв a
rend röknek fel kell ismerniük és el kell fogadniuk azt a ténвt, hogв a tömeg nem
egвséges. A különböz

identitпsú tüntet k különböz képpen viselkednek és

reagпlnak,619 ezért tetteiket és viselkedésüket mindig egвénenként, és nem
csoportokba kategorizпlva kell vizsgпlni.620 Ezt a követelménвt figвelembe véve,
mindig ügвelni kell arra, hogy ha csak egy vagy csak csekélв szпmú személв okoz
konfliktust, a rend ri intézkedés miatt ne konfrontпlódjanak mпsok is.621

617

STOTT, LIVINGSTONE, HOGGETT, i. m., 275.
GRANSTRнM, GUVA, HYLANDER, ROSANDER, i. m., 36–37.
619
Field Study Handbook GODIAC – Good practice for dialogue and communication as strategic
principles for policing political manifestations in Europe, Stockholm, Swedish National Police
Board, 2013.
620
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 28.
621
Uo., 28.
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A differenciпlпs elvét figвelmen kívül hagвó rend ri elgondolпsra tipikus példaként
hozható fel a labdarúgó mérk zések biztosítпsпhoz kapcsolódó „egвben tartпs”622
taktikпja: a rendfenntartók a vendégszurkolókat a kiindulпsi helвr l (vasútпllomпs,
autóbusz parkoló) egв tömegben tartva „szпllítjпk le” a sporteseménв helвszínére,
többnвire gвalogosan. Az „egвben tartпs” taktikпja egвszerű megoldпst biztosít a
rend rök szпmпra. A taktikпnak azonban hпtrпnвa is van, ugвanis szпmos –
kockпzatot egвébként nem jelent – agresszív tпrsaiktól tпvolsпgot tartó személвt is
korlпtoz mozgпsi szabadsпgпban, kitéve

ket ezzel a konfliktust keres

tпrsaik

negatív befolвпsпnak, mire a békés szurkolók is felfokozott idegпllapotba
kerülhetnek és a rend ri tevékenвséget arпnвtalannak vélhetik.623
A differenciпlпst mell z
említhet

tömegkezelés jelent s negatív hatпsaira példaként

az Ukrajnпban, 2013-201Ő fordulójпn lezajlott heves tüntetésekkel és

fegвveres összecsapпsokkal jпró eseménвsorozat. Mпr egy a 2013 decemberében
végzett közvéleménв-kutatпs is rпmutatott arra, hogy a november 29-én kezd d
eseménвek utпn (a kijevi zendülés kibontakozпsa idején) sokan éppen azért
csatlakoztak a Majdan téri mozgalomhoz, mert felhпborította

ket a tüntet kkel

szemben alkalmazott megkülönböztetés nélküli rend ri er szak.624 A durva rend ri
beavatkozпs szükségtelennek is tűnhetett, mivel maga a mozgalom – egészen a
januпri véres eseménвekig – nem jelentett komolв veszélвt a rezsimre.625
Az eddigiek alapjпn leszögezhet , hogв a kénвszerít er bevetése nem nélkülözheti
a differenciпlпst. A rend rségnek mindent el kell követnie annak érdekében, hogв
elkerülje az er szakos, illetve a békés tüntet k „összemosпsпt”. Hasonlóképpen el
kell kerülni a kénвszerít

er

alkalmazпsпt újsпgírókkal, sajtófotósokkal, az

eseménвeket megfigвel kkel, illetve az indifferens jпrókel kkel szemben is.626
A békés tömegben gyakran tűnnek fel jogellenes cselekménвt elkövet személвek is.
Velük szemben a rend röket intézkedési kötelezettség terheli:627 fel kell lépniük a
közvetlenül fenвeget

vagв sért

cselekményekkel szemben, illetve meg kell

Nincs rп magвar szakkifejezés, az angol nвelvű szakirodalomban containment-ként ismerjük.
STOTT, LIVINGSTONE, HOGGETT, i. m., 267.
624
TÁLAS Péter, A jelenlegi ukrán válságról, Elemzések, 201Ő/3, NKE Stratégiai Kutatóközpont
2014, 4.
625
Uo., 2.
626
Iránymutatás az emberi jogi jogvédők védelméről, Európai Biztonsпgi és Egвüttműködési
Szervezet, 16.
627
199Ő. évi XXXIV. törvénв a Rend rségr l, 13. § (1)
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védeniük mпsok életét, testi épségét, illetve a vagвonbiztonsпgot.628 Amennyiben a
jogsértések min sége és veszélвessége egв bizonвos hatпrt пtlép, a rend röknek be
kell avatkozniuk. Ez a közelmúltban gвakran vezetett oda, hogв a tömeget anélkül
oszlattпk fel, hogв mérlegelték volna a békés tüntet k jogait.
A magyar szabпlвozпs nem ad rugalmas mérlegelési lehet séget a rend rség
szпmпra, mivel a gвülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvénв 1Ő. § (1)
bekezdésének rendelkezése szerint „ha a gвülekezési jog gвakorlпsa a 2. § (3)629
bekezdésében foglaltakba ütközik, vagв a rendezvénвen a résztvev k fegвveresen,
illet leg felfegвverkezve jelennek meg, tovпbbп ha bejelentéshez kötött rendezvénвt
tiltó hatпrozat ellenére tartanak, a rend rség a rendezvénвt feloszlatja”. A
tudomпnвos szakirodalmat értékelve úgв gondolom, hogв ez a rendelkezés a
törvénвalkotпs

korпnak630

tömegkezelési

gвakorlatпból,

tömegpszichológiai

ismereteib l és a mпr korпbban kialakult rendvédelmi szemléletb l szпrmazik,
melyeket azóta mпr mind a kapcsolódó elméletek, mind a napi gвakorlat
meghaladottп tett. Állпspontomat Hajas is meger síti, amikor leszögezi, hogв a
gвülekezés nem veszti el a békés jellegét attól, hogвha a tömeg kisebbségben lév
része követ el jogellenes cselekménвeket. A békés többségnek pedig mindaddig joga
van a rendezvénвét folвtatni, amíg jogellenes cselekménвben nem vesz részt, illetve
egвértelműen nem tпmogatja azt.631 Ezt a felfogпst a gвülekezési törvénвünk nem
tükrözi vissza, ígв a norma annak érdekében is módosítпsra szorul, hogy megjelenjen
benne a differenciпlпs elve.
A hatékonв és sikeres differenciпlпs a tüntet kr l szerzett pontos ismeretek
kialakítпsпval és a dinamikus kockпzatelemzéssel is szoros kapcsolatban пll. Az
informпciógвűjtés ígв a tüntet k tevékenвségére adott vпlaszreakciók lehet sége
kiszélesítésének

elengedhetetlen

eszköze,

melв

segítségével

elkerülhet

a

demonstrпlók sztereotipizпlпsa. Tovпbbi haszna, hogв rпirпnвítja a figyelmet az

199Ő. évi XXXIV. törvénв a Rend rségr l, 2. § (1)
1989. évi III. törvénв 2. § (3) bekezdése: „A gвülekezési jog gвakorlпsa nem valósíthat meg
bűncselekménвt vagв bűncselekménв elkövetésére való felhívпst, valamint nem jпrhat mпsok
jogainak és szabadsпgпnak sérelmével.”
630
A rendszervпltпs id szakпról van szó.
631
HAJAS, Utcák, terek…, i. m., 151.
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olyan

csoportokra

is,

melвeknél

az

er szakos

cselekménвek

elkövetése

valószínűsíthet .632
Adang – több EU tagпllam tömegkezelési gyakorlatпt vizsgпlva – arra a
megпllapítпsra jutott, hogв a modern rendvédelmi szervek egвre hatékonвabban
hasznпljпk ki a bizonвítékgвűjtés új lehet ségeit, és ezzel is hozzпjпrulnak a
jogsért kkel szembeni eljпrпsok sikeres lefolвtatпsпhoz. Ez a szemlélet – véleménвe
szerint – egвértelműen vпltпst jelent a tömeges el пllítпsok (indifferens intézkedés)
el térbe helвezését l az elkövet -központú szemlélet (differenciпlt intézkedés)
felé.633
A differenciпlt intézkedést el térbe helвez

szemléletmód nem csupпn taktikai

megközelítést jelent, annak ugyanis egвarпnt пt kell hatnia a kiképzés folвamatпt és
tematikпjпt, a tervezést, a szükséges felszerelések biztosítпsпt, a rend ri пllomпnв
eligazítпsпt, illet leg a műveletek minden fпzisпt – a tervezést l kezdve a
végrehajtпsig bezпrólag.634

3.6.1 A TÖMEGBEN JOGELLENES CSELEKMÉNYT ELKÖVETŐ
SZEMÉLYEKKEL SZEMBENI INTÉZKEDÉSEK DILEMMÁI

A differenciпlпs elve leginkпbb a tömegben tartózkodó jogellenes magatartпst
tanúsító személвek elfogпsпval érzékelhet . A célzott intézkedéssel egyszerre lehet
eltпvolítani a közrendre veszélвt jelent

személвeket, illet leg a békésen

demonstrпló többségben megnвugvпst kivпltani azпltal, hogв lпtjпk, a rend rök a
tömeggel (a tömeget alkotó egвénekkel) szemben nem egвségesen lépnek fel. A
rendfenntartóknak képeseknek kell lenniük a demonstrпciót megzavaró vagв arra
törekv provokat röknek a tömegb l való kiemelésére.635
A megoldпs azonban nem egвszerű – minden esetben mérlegelni kell annak
kockпzatпt, hogв a tömeg szolidпrissп vпlhat, és egв kisebb súlвú jogsértést elkövet
személв lefogпsпval sokkal súlвosabb következménnвel jпró reakciókat vпlthatunk ki
a tömegb l, mint amire maga az intézkedés irпnвult.636

MARX, Some Reflections on…, i. m., 259.
ADANG, Managing collective…, i. m., 158.
634
Field Study Handbook…, i. m., 9.
635
Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,
UN A/HCR/23/39, 2013, 70. pont.
636
P.A.J Waddington, Controlling Protest…, i.m., 120.
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A döntést befolвпsolhatja a tömeg közelében tartózkodó rend rökt l szпrmazó, a
tömeg hangulatпra és egвéb jellemz ire vonatkozó informпció is.

3.6.1.1 A kiemelő csoport
A „jogellenesen összegвűlt vagв jogellenes magatartпst tanúsító tömeg hangadóinak,
rendbontó, illet leg szabпlвsértést vagв bűncselekménвt elkövet fegвvertelen vagв
felfegвverkezett, a hatósпgi intézkedéseknek ellenszegül

személвek elfogпsпra,

eltпvolítпsпra”,637 a magвar rend rség a kiemel csoportnak nevezett taktikai elemet
alkalmazza, több-kevesebb sikerrel.
A Csapatszolgпlati Szabпlвzat utasítпsa szerint a kiemel csoportnak képesnek kell
lennie:
 a jogsértések felismerésére;
 személвleírпs vagв fénвkép alapjпn a célszemélв gвors azonosítпsпra;
 a

tömegben

hatпrozott,

gвors

el rejutпsra

–

a

jogsért

személy

menekülésének megakadпlвozпsa, elfogпsa, illetve eltпvolítпsa érdekében;
 a kénвszerít eszközök célratör , hatékonв alkalmazпsпra, valamint a fizikai
er fölénв hatпrozott érvénвesítésére;
 a

tömeg

tпmadпsпval

szembeni

ellenпllпsra,

az

elfogott

személв

kiszabadítпsпnak megakadпlвozпsпra, testi épségének megóvпsпra; sajпt
mozgпsi lehet ségeinek meg rzésére.638
A kiemelés megkezdésekor a kiemel csoport parancsnokпnak fel kell mérnie a
kialakult helвzetet, be kell hatпrolnia a kiemelésre kerül

személв tartózkodпsi

helвét, pontosítani a behatolпs, az elfogпs és a kivezetés módjпt. A biztosítók
feladata, hogy pajzzsal, – ha szükséges – rend rbottal védelmezzék az elfogókat,
illetve kerítsék körbe a célszemélвeket.639
Az említett szabпlвozпs rendelkezéseinek nem egвszerű megfelelni, ugвanis a
rend röket tпmadó, vagв mпs jogellenes magatartпst tanúsító személвek igвekeznek
minimпlisan a 20-ő0 méteres640 dobó-hajító tпvolsпgot megtartani maguk és a
Csapatszolgпlati Szabпlвzat, 30ő. pont
Uo., 307. pont
639
Uo., 314. pont
640
Omega Foundation, Baton Rounds - A review of the human rights implications of the introduction
and use of the L21A1 baton round in Northern Ireland and proposed alternatives to the baton
round. Belfast, Northern Ireland Human Rights Commission, 2003, 18.

637

638

156

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

rend rök között. A kiemel

csoport rendszerint a mozgósorfal mögött kerül

elhelвezésre, innen tör el re a célszemélв elfogпsпra. A rend rök és az elfogni kívпnt
személв között lév

tпvolsпgot a teljes véd felszerelésbe öltözött és egвéb

eszközökkel felszerelt rend rök ritkпn tudjпk úgв leküzdeni, hogв a célszemélвnek
ne legвen esélвe a tömegben elvegвülve elmenekülni, ígв a kiemel

csoport

akciójпnak sikere mindig kétséges. Tovпbbi nehézséget jelent, hogyha el is érik, egy
személв lefogпsпhoz akпr 3-ő rend rre van szükség a körülménвekt l függ en.641

3.6.1.2 Polgári ruhás közbiztonsági felderítő csoport
Az elkövet k elfogпsпnak mпsik lehet sége a polgпri ruhпs közbiztonsпgi felderít
csoportok alkalmazпsa. Az ilвen jellegű feladatra beosztott rend rök a tömegben
konspirпltan helyezkednek el, és els dleges feladatuk a tömegben tartózkodó
személвek megfigвelése, az informпciógвűjtés, illetve az informпcióknak a
műveletet irпnвító parancsnokok részére történ tovпbbítпsa.
Szükség esetén a polgпri ruhпs felderít k az agresszívan fellép
irпnвítóinak és szervez inek, a vezet

szerepet betölt

csoportok

személвek kiemelésére,

valamint a bűnelkövet k elfogпsпra is igénвbe vehet k, ha azok a kiemel csoportok
szпmпra nem érhet ek el.642 Ez a feladat kifejezetten veszélвes, hiszen k maguk is
ki vannak téve az egвenruhпs tпrsaik kénвszerít eszközeinek, illetve leleplez désük
esetén (rend rként való fellépésüket követ en) akпr hivatalos személв elleni er szak
пldozatпvп is vпlhatnak. A sikeres kiemelés esetén azonnal dekonspirпlódnak, ígв
tovпbbi alkalmazпsukra – legalпbbis aznap, az adott tüntetés rend ri biztosítпsпban –
nem kerülhet sor.

3.6.1.3 Elfogás céljára kifejlesztett technikai eszközök
нtlet szintjén, vilпgszerte szпmos alkalommal felmerült, hogв a rendfenntartó
er knek - a tömegben tartózkodó hangadók, a tömeget „manipulпló” személвek
elfogпsпnak megkönnвítésére - mozgпsképességet korlпtozó eszközöket (elfogó
hпlókat, speciпlis habokat) kellene hasznпlniuk. (Ugвanilвen eszközöket ajпnlanak a
mindennapi életben való alkalmazпsra is, mondvпn, ön- és közveszélвes, valamint

641

The rules of engagement - A review of the August 2011 disorders, Her Majesty's Inspectorate of
Constabulary, 2011, 7.
642
30-38/2/13/2008. szпmú Tömegkezelési Taktikai Kézikönвv, Készenléti Rend rség, 2008, 73.
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agresszív garпzda személвek lefogпsa könnвíthet meg velük.) Az ún. elfogó hпlók
és habok működése bizonвtalan és egвпltalпn nem veszélвtelen.
A magyar rend rök az RWGL-3 típusú kézi kilöv b l indítható, lengвel fejlesztésű
SZO-84 (Siatkowy Zestaw Obezwladniajacy)643 eszköz segítségével a célszemélвre
juttatandó, négв méter пtmér jű hпlóval kísérelik meg a kiemelend

személв

elfogпsпt.644 Elfogó hпló „éles” helвzetben történ alkalmazпsпról nincs tudomпsom.
(Ez talпn nem is véletlen, mivel megbízhatósпguk meglehet sen gвenge.)645
Az elfogó habok646 kifejlesztésére mпr a múlt szпzad 90-es éveiben, a nemzetközi
békeműveletek sorпn történ alkalmazпsuk érdekében tettek kísérletet, azonban azok
nem vпltottпk be a hozzпjuk fűzött reménвeket.647 A médiпban azóta is felbukkannak
hírek az ilвen jellegű habokkal való kísérletekr l, tesztüzemi hasznпlatról. E
technológiпt azonban több szakcikkben kritizпltпk is, azzal az indokkal, hogв a
légutakba

bejutva,

gвors

lefolвпsú

térfogatnövekedésük

miatt

fulladпst

okozhatnak.648
Az el bbieket értékelve nem meglep , hogв több, internetes portпlt működtet
biztonsпgtechnikai, illetve fegyverzeti eszközt gвпrtó cég kínпlatпt megvizsgпlva
„humпn” alkalmazпsra sem elfogó habot, sem elfogó hпlóeszközt nem talпltam.
Hasonló jellegű eszközöket csak пllatok befogпsпra gвпrt néhпnв vпllalkozпs.649

3.6.1.4 Az elkövetők elfogásának és az erőszak eszkalációjának
dilemmája
A jogellenes cselekménвt elkövet

személвek kiemelésének és elfogпsпnak

kérdéskörét értékelve megпllapítottam, hogy az egyszerre jelent gondot taktikai,
műveleti, de stratégia szinten is. Míg taktikai szinten a végrehajthatósпg és a
rend rök biztonsпgпnak szavatolпsa ütközhet nehézségekbe, addig műveleti és
stratégia szinten a beavatkozпs csoportdinamikпra gвakorolt hatпsa vпlthat ki negatív

С ч ы
ющ
, Eragun.org honlapja, 2016.
http://eragun.org/new/grmet/polangrm_3.html (Letöltve: 2016.07.28.)
644
BARANYI Sпndor, TREMMEL Gвörgв, KOVÁCS Gвörgв, BUJBÁCZI József, A tömegoszlatás
során alkalmazható fegyverek és technikai eszközök, Bp., BM Könвvkiadó, 1988, 10–13.
645
Patten Report Recommendations 69 And 70 Relating To Public Order Equipment, 2001, 99.
646
Angol elnevezésük sticky foam
647
Noah SHACHTMAN, Army Reloads on Sticky Foam Weaponry, The Wired honlapja, 2009.
648
Gage MCWEENY, Weapons of Mass Reduction, Cabinetmagazine.org honlapja, 2006.
649
Nets, Animal Care Equipment and Services, 2014.
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következménвeket – ugyanis a kiemelés, az elkövet k helвszínen történ elfogпsпra
tett intézkedés akпr „olaj is lehet a tűzre”.
A tömegkezelést irпnвító parancsnok ilвen esetekben vпlaszút el tt пll. A dilemmпja
abban a két kérdésben jelentkezik, miszerint igyekezzen-e a jogsért személвeket
mindenпron elfogni, indukпlva súlвosabb következménвeket, vagy – a törvénв пltal
el írt intézkedési kötelezettségét megszegve650 – az eseménвeket tartsa-e meg az
aktuпlis szintjükön, miközben „futni hagвja” az elkövet ket.
Ezt a dilemmпt az Rtv. azon rendelkezésével lehet feloldani, miszerint „a rend ri
intézkedés nem okozhat olвan hпtrпnвt, amelв nвilvпnvalóan nem пll arпnвban az
intézkedés törvénвes céljпval”.651 A kisebb fokú, súlвosabb sérelmet nem
eredménвez

cselekménвek esetén tehпt elhagвhatóak azok az intézkedések,

amelyek er szakot eszkalпlhatnпnak.
A rend rség nagв létszпmú tömeg esetén objektív okoknпl fogva sem képes minden
jogsért személвt el пllítani, ezért a legcélravezet bb rend ri hozzппllпs ebben az
esetben gyakran éppen az, ha a parancsnok lemond a személвi szabadsпg korlпtozó
intézkedések kier ltetésér l, vagy arra csak minimпlisan törekszik.652 A művelet
irпnвítói törekszenek ugвanakkor arra, hogв a jogsértéseket, illet leg azok elkövet it
a dokumentпciós csoportok - a körülménвekhez képest a lehet legjobb min ségben fénвképeken és videófelvételeken örökítsék meg. E felvételek a demonstrпciót
követ en is rendelkezésre пllnak, amennвiben azokat valamilвen eljпrпs sorпn
bizonвítékként kívпnja a hatósпg alkalmazni.
Az el bbin kívül még egв ténвez

bonвolítja tovпbb a parancsnok helвzetét. A

megtпmadott rend ri kötelékbe beosztott rend rök egвmпsrautaltsпgot, egвmпs irпnt
felel sséget és aggodalmat élnek пt.653 Gyakran nincs lehet ségük reagпlni a
stresszforrпsokra, ez pedig odavezethet, hogy a fenвegetettséget a valósпgosnпl
magasabb szintűnek érzékelik, emiatt a fenвegetettségre adott vпlaszuk is
agresszívabb az indokoltnпl. Ahol pedig az er szak – az elfogadottsпga пltal – beépül
a munkakultúrпba, ott пllandó kockпzatként lesz jelen.654
199Ő. évi XXXIV. törvénв a Rend rségr l, 33 § (1) a)
Rtv. 1ő. § (1)
652
BAKER, i. m., 11.
653
FOGARASI Mihпlв, KOVÁCS Istvпn, SZEDLÁK Péter, A résztvevők valósága: 2006. szeptember
18., október 23., Belügвi Szemle, 2013, 7-8 sz., 51.
654
STINSON, REYNS, LIEDERBACH, i. m., 6.
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Mikor a rend rök azt lпtjпk, hogв az elkövet elfogпsпra objektíve nincs lehet ség
(vagy a parancsnok szпndékosan mell zi azt), a frusztrпció miatt indulatossп
vпlhatnak, amelв alkalomadtпn bosszúпllпshoz, rend ri túlkapпsokhoz vezethet – a
túlkapпsok szenved alanвai sokszor nem is azok, akik ténвlegesen kivпltottпk ezt a
reakciót. Az eltúlzott és indokolatlan rend ri er szak pedig – mint azt mпr korпbban
megjegyeztem – hosszan tartó, kпros hatпst fejt ki a rend rség megítélésére, súlвosan
megzavarva a rend rség és a közösségek között kialakult bizalmat.
Mit lehet a dilemma feloldпsa érdekében tenni? A kérdésre a mai napig nem született
megnyugtató vпlasz. A tпrsadalomkutatók kizпrólag az elméleti hпtteret képesek
megteremteni, de a taktikai és gвakorlati megoldпsok kidolgozпsa a rendvédelmi
szervekre, a döntés nвomasztó terhe pedig mindenkor a műveleteket irпnвító
parancsnokokra marad.

3.7. A DESZKALÁCIÓRA TÖREKVŐ TÖMEGKEZELÉS
POZITÍV ÉS NEGATÍV HATÁSA
Stott és tпrsai, a facilitпcióra és a kommunikпcióra alapozott rend ri elgondolпst
méltatva megпllapítjпk, hogy ez a szemlélet platformot biztosít a rend rség szпmпra
az er forrпsok hatékonвabb felhasznпlпsпra, a pontosabb kockпzatelemzésre, a
tпrgвalпsi csatornпk kialakítпsпra. Ezen túlmen en lehet séget nвújt arra is, hogy a
rend rök és a tömeg tagjai között mindkét fél szпmпra el nвös kapcsolat
alakulhasson ki, illetve szilпrdulhasson meg.655
Waddington kutatпsa ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy a modern
tömegkezelés deszkalпciós hatпsa a tüntetések „lпthatatlannп” vпlпsпt vonhatja maga
utпn, megmozdulпsaik hatпstalansпgпnak percepciójпt alakítva ki a demonstrпlókban,
illetve azt sugallva, hogy üzenetük nem jut el a célközönséghez, és ennek
következtében nem érik el kitűzött céljaikat. A hatпs kiküszöbölése érdekében a
tüntet k lпtvпnвosabb vagв konfrontatívabb taktikпkhoz nвúlhatnak, ígв a
deszkalпciós stratégia éppen az ellentétes hatпst fejtheti ki, mint amire a rend rök
törekedtek.656 McPhail et. al. szerint, azok a demonstrпciók, ahol a rend rség a
pпrbeszéd

taktikпjпt

alkalmazza,

пltalпban

nem

annвira

emlékezetesek

(eseménвtelennek tűnhetnek) azokhoz képest, amelвeknél a rend ri műveletet a
655
656
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kénвszerít

er re és a megfélemlítésre építik fel.657 Ennek értelmében a rend ri

szempontból sikeresnek értékelhet biztosítпsok (azaz amelвek sorпn a megfelel
taktikai eljпrпsok hatékonв alkalmazпsпnak eredménвeképpen a közrend és a
közterületek békéje nem sérül) a tüntet k céljainak felпldozпsa пrпn valósulnak
meg.658

3.8. A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA, RÉSZKÖVETKEZTETÉSEK
A

harmadik

fejezetben,

a

nemzetközi

szakirodalomban

megjelentetett

eredménвekkel igazoltam, hogв léteznek olвan alapelvek, amelвek szem el tt tartпsa
révén minimalizпlható a rend rök és a tüntet k közötti konfliktus kialakulпsпnak és
az er szak eszkalпlódпsпnak lehet sége. Ezek az alapelvek nem adjпk automatikusan
a rend fenntartói kezébe a „bölcsek kövét”, de segítenek kialakítani a rendezvénвek
békés lebonвolítпsпhoz szükséges egвüttműködést és bizalmat.
Megпllapítottam, hogв a tömeg tagjaival és viselkedésükkel kapcsolatos ismeretek
megkönnвítik a rend rök szпmпra, hogв prognosztizпljпk az egвes tüntet i csoportok
viselkedését, illetve elkerüljék a tömeg homogenizпlпsпnak jelenségét és az azzal
jпró negatív következménвeket. A tüntet kr l és csoportjaikról összegвűjtött
ismeretek megvпlaszolhatjпk a céljaikra, a gвülekezésük helвére és idejére, a tömeg
összetételére és vпrható létszпmпra, az esetleges er szak célpontjaira stb. vonatkozó
kérdéseket is.
Bizonвítottam, hogв a demonstrпciók facilitпciója a rend rség irпnвпba alapvet
elvпrпsként jelenik meg, mivel a tüntetések el mozdítпsa révén tesz eleget a
gвülekezés és a szabad véleménвnвilvпnítпs jogainak biztosítпsпval kapcsolatos
kötelezettségének. A facilitпció ugвanis nemcsak e kötelezettség teljesítése révén
fontos feladat a rend rség szпmпra, de пltala megszerezhet a tüntet k bizalma is.
A tömeg önszabпlвozó képessége felhasznпlпsпnak elve révén kimutattam, hogв a
tömegrendezvénвek biztosítпsпba éppen annвira fontos bevonni a polgпrokat (ez
esetben a tüntet ket), mint mпs rendvédelmi tevékenвségbe. Megпllapítottam, hogв a
demonstrпlók inkпbb hajlamosak a tпrsaikra hallgatni és a vezet iket követni, mint a
rend rség utasítпsainak eleget tenni. Bizonвítottam, hogв a tömeg irпnвítпsпnak és
657
658

McPHAIL, SCHWEINGRUBER, MCCARTHY, i. m., 51.
Idézi REINER, i. m., 47.
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felügвeletének összetett feladata és felel ssége megosztható a tüntet kkel, illetve
vezet ikkel, akiket erre egвébként is jogszabпlв kötelez.
Megпllapítottam,

hogв az

egвüttműködés

kialakítпsпnak

és

fenntartпsпnak

legfontosabb eszköze a felek közötti kommunikпció és a tпrgвalпs. Bizonвítottam
annak az пllítпsnak az érvénвességét, hogв a tüntet k szпmпra biztosítani kell azt,
hogв a rend rségi tevékenвséggel mindig tisztпban legвenek. Igazoltam, hogв a
„nincs meglepetés” stratégia alkalmazпsпval lehet ség nвílik a felek közötti
konfliktusok és feszültségek kialakulпsпnak megel zésére, illetve deszkalпlпsпra.
Megпllapítottam, hogв a taktikai kommunikпcióra több európai rendvédelmi
szervezet is létrehozta az ún. pпrbeszéd rend rség intézménвét, amelвnek célja a
kommunikпció eseménв el tti, alatti és utпni fenntartпsa és minél nagвobb szпmú
tüntet irпnвпba történ kiterjesztése.
Igazoltam, hogy a tömegkezelési műveletek tervezésének és végrehajtпsпnak
elengedhetetlen része a dinamikus kockпzatelemzés, ugвanis пltala biztosítható, hogв
a parancsnokok a lehet legjobb döntéseket legвenek képesek meghozni. Igazoltam a
folвamatos informпciógвűjtés szerepének súlвпt a döntéshozatali eljпrпsban,
megпllapítottam a tömegkezelési műveletek sorпn felmerül

kockпzatokat és

fenвegetéseket, illetve a műveleti opciókkal való kapcsolatukat és indikпtoraikat.
Bizonвítottam az aktuпlis kockпzatok és fenвegetések dinamikus értékelésének
hasznпt, illetve a rend ri er , felszerelések és taktikпk aktuпlis kockпzattal arпnвos
telepítésének szerepét a konfliktusok kialakulпsпnak mérséklésében.
Bizonвítottam, hogв a differenciпlпs elvének alkalmazпsa hozzпjпrul a helвes döntés
meghozatalпhoz, olв módon, hogв elkerüli a tömeg homogén egвségként történ
kezelését, még akkor is, amikor a résztvev k némelвike a rendezvénв sorпn
szabпlвsértést vagв kisebb súlвú bűncselekménвt követett el. Rпmutattam, hogy a
tüntet k gвülekezéshez való joga nem szűnik meg automatikusan azпltal, hogв a
rendezvénвen kisebbségben lév személвek csoportjai jogellenes cselekménвeket
valósítanak meg. Igazoltam tovпbbп, hogв az intézkedések sorпn figвelemmel kell
lenni a békés tüntet k és a kívülпllók érdekeire is, melвnek érdekében javaslatot
tettem arra vonatkozóan, hogв a rend rség olвan eljпrпsokat és taktikпkat dolgozzon
ki, amelвek lehet séget teremtenek arra, hogв a rend rök képesek legвenek célzottan
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azokkal a személвekkel szemben intézkedni, akik a jogsért

cselekménвeket

elkövetik.
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4. A TÖMEGKEZELÉSI STÍLUSOK ÉS A RENDŐRSÉG
MILITARIZÁCIÓJÁNAK HATÁSAI
4.1. A MAGAS ÉS AZ ALACSONY PROFILÚ TÖMEGKEZELÉS
MINT STRATÉGIAI ELGONDOLÁSOK
4.1.1 A ZÉRÓ TOLERANCIA ELVE ÉS AZ ELRETTENTÉS
Vitale, a kénвszerít er alkalmazпsпn nвugvó, USA-ban folвtatott tömegkezelési
gвakorlatot a „betört ablakok”659 elméletéhez, illetve az abból levezetett, a
rendvédelmi beavatkozпst a közrend legkisebb súlвú megbomlпsa esetén is
kötelez en elrendel doktrínпhoz vezeti vissza. Ez a – zéró toleranciпnak is nevezett
– doktrína nem enged eltekinteni a kevésbé jelent s bűncselekménвek vagв
szabпlвsértések elkövet ivel szembeni intézkedésekt l, ezért minden esetben
hatпrozott fellépést követel meg a rend rökt l, valamint megteremti ezen
intézkedések jogszabпlвi feltételeit is. A rend rségnek a hangsúlвt a megel zésre
kell fordítania, és az elkövet vel szemben a legkisebb súlвú jogsértés esetében is el
kell jпrnia, mivel ellenkez

esetben – az elmélet tпmogatói szerint – a

törvénвtelenségnek egв olвan légköre alakulhat ki, amely egyenesen vezet a
súlвosabb bűncselekménвek elkövetéséhez. Neа York vпros rend rsége, 199ő-t l
ennek a filozófiпnak szellemében kezel szinte minden olвan tüntetést, amelвr l azt
feltételezik, hogв az jogszabпlвellenes vagв nвíltan bomlasztó magatartпst valósít
meg.660 A zéró tolerancia elméletét képvisel rend rök mindig arra törekednek, hogв
a potenciпlis törvénвsért nek vélt személвek soha ne gondolhassпk azt, hogв az
kezükben van az irпnвítпs.661 Véleménвem szerint ez a szemlélet jellemezte a
magвar rend rség tömegkezelési filozófiпjпt is a 2006-2010-et felölel id szakban.
A zéró tolerancia szemléletével könnвen azonosulnak a rend rök, mivel olвan,
пltaluk is jól ismert és begвakorolt taktikпkat foglal magпba, mint példпul a mindent
пtfogó, intenzív jпr rözés, az пllandó rend ri jelenlét, az agresszív rendfenntartпs,
melyek egвüttes hatпsa az elrettentésben jelenik meg. Mпsrészr l ezek a taktikпk
659
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olвan területeket céloznak meg, ahol a rendet és a tпrsadalmi békét megzavaró
bűnözés jól észrevehet . A polgпrok maguk is tisztпban vannak e taktikпk
működésével, ezért könnвebben fogadjпk el alkalmazпsukat. Ez a rendvédelmi
megközelítés alapvet en azt sugallja, hogв a devianciпnak, a tпrsadalmi zavarnak
semmiféle formпja, illetve a bűnelkövetés legalacsonвabb szintje sem tűrhet el. A
zéró tolerancia mantrпja összekapcsolódik az intézménвi értékek meger sítésével,
illetve annak demonstrпlпsпra is szolgпl, hogв a rend rség hatékonвan lép fel a
törvénвsért kkel szemben, ezпltal is megszilпrdítva sajпt tпrsadalmi mandпtumпt.662
A zéró tolerancia stratégiпjпnak azonban negatív mellékhatпsa is van. Ott ahol a
rend rök minden esetben és minden körülménв között kötelesek intézkedni,
„elhalvпnвul” a szakmai mérlegelés és a fokozatossпg lehet sége.663 E stratégia
mпsik mellékhatпsaként jelentkezhet a közrend mindenпron való fenntartпsпnak
mítosza, amelв a rendvédelmi szerveknél olвkor magas prioritпst kap. Ez azt jelenti,
hogy a rend rök a közterületek rendjét még akпr a sajпt vagв mпsok élete és testi
épsége, illetve a tulajdon védelme пrпn is igвekeznek megvédeni, holott a közrend
mindössze ezen értékek el feltétele és nem egвenértékű azokkal.664 A közrendt l
szélesebb értelemben vett rend és a tпrsadalmi béke fenntartпsпnak értéke viszont sok
esetben megel zi a jogi normпk mechanikus kikénвszerítésének érdekét. A totпlis
kontroll szimbolikus jelent sége ugyanis kisebb fokú, mint az a kпr vagв sérelem,
amelв a rend rséget, a demonstrпlókat vagв a kívülпllókat érheti a közrend
mindenпron való fenntartпsпt megcélzó intézkedések következménвeképpen.665 A
beavatkozпs arпnвossпgпt nemcsak az egвes rend r, de az egész művelet szintjén,
mindenid ben értékelni kell.
A hibпsan megvпlasztott, arпnвtalan intézkedések miatt felborulhat a közterület
rendje és a béke, illetve ezek az értékek éppen a meg rzésükre rendelt szervezet
miatt kerülnek veszélвbe. A rend rség az ilвen helвzeteket nem szпndékosan alakítja
ki, s t azok elkerülését maga is fontos szempontnak tartja – ezért az egвik lehetséges
megoldпsként az er vel való fenвegetésre és az elrettentésre helвezheti a hangsúlвt.

662
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Az elrettentésen alapuló rendvédelem az automatikus engedelmességet hivatott
biztosítani ott, ahol a normasértés az egвén érdek-kalkulпciójпn alapszik, azaz az
elkövet vagв a potenciпlis elkövet , els sorban a büntetés kockпzatпt értékelve dönt
tettének elkövetésér l. A rend rség pedig a józan gondolkodпsú egвént a jogsértést l
a hatalmi jogosítvпnвainak alkalmazпsпval, az er szak igénвbevételével, a minden
jogsértésre történ reagпlпssal, az igazsпgszolgпltatпssal való fenвegetéssel, valamint
a kontroll mechanizmusok és a szankciók hiteles kilпtпsba helвezésével igyekszik
eltéríteni.666
Az elrettentésen alapuló tömegkezelés hпtrпnвa, hogв a polgпrok úgв gondoljпk,
hogв a rend rség függ a politikпtól, a politikusok elvпrпsaihoz igazodik, szem el l
tévesztve a pпrtatlansпg követelménвét. Ennek egвenes következménвe lehet a
közösség szimpпtiпjпnak és megértésének elvesztése, illetve hogв a tüntet k nem
lпtnak benne mпst, mint a tпrsadalom kontrolljпnak egвik eszközét.667 Mindezek
ellenére a tömegdemonstrпciók rendvédelmi kihívпsaira a XX. szпzad végéig, a XXI.
szпzad els

évtizedének közepéig adott alapvet

vпlaszok zöme betiltпsban, a

tömeggel szembeni l fegвverhasznпlatban, illetve a feloszlatпsпra irпnвuló
rend rbotos rohamban merült ki.668 Ebben az id szakban a rend rség kizпrólag a
műveletre beosztott rend ri er
eszköztпr elsöpr

létszпmпval, illetve a felvonultatott kénвszerít

erejével törekedett a tömegrendezvénвeket jogszerű mederben

669

tartani.

Az említett id szak brit tüntet i is felfigвeltek arra, hogв a II. vilпghпború utпni
évtizedekre jellemz

(néhпnв „bobbв” пltal biztosított) demonstrпciók korпt

levпltotta egв mпsik korszak, amelвben a rend rök, mint egв „méhraj dongjпk
körbe” a tüntet ket, sokszor – véleménвük szerint szükségtelenül – véd felszerelést
viselve.670
A rend rök és a tüntet k közti hagвomпnвos összecsapпsok szпma csökkent az
utcпkon, és a XXI. szпzad kezdetére olвan új módszerek jelentek meg a
tömegkezelés területén, mint a térfigвel és a modern, nagв tпvolsпgról felvételt
készíteni képes kézi kamerпkon, a digitalizпlt személвazonosító rendszereken alapuló
666
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nвílt és titkos informпciógвűjtés, illetve nвílt és fedett megfigвelés, valamint a magas
védelmi fokozatú testvéd kbe öltöztetett rend rökre alapozó rend ri műveletek és
taktikпk alkalmazпsa.671
A veszélв túlértékelése a rend r szakmai kultúra egвik jellemz je, hogв a rend rök
id nként konfrontпlódnak a tüntet kkel.672 Teszik ezt abból a célból, hogв elkerüljék
a rendbontпst, igyekezve bebiztosítani magukat a kudarc ellen. A vezet k nagв
er ket vonnak be a műveletekbe és a biztosítпsra vezénвelt rend röket
minibuszokban rejtik el a tüntet k el l. Nagyobb létszпmban egвben tartva a kiemelt
fontossпgú objektumok közelében helвezik el

ket arra vпrva, – rendszerint

szükségtelenül – hogв a bevetésükre sor kerüljön. A konfrontпció sokszor a
különböz intézménвek (pl. parlamentek, nagвkövetségek, kormпnвhivatalok) vagв
jelképek (pl. zпszlók) méltósпgпnak védelme sorпn következik be. A tömegkezelés
utólagos értékelésekor – kimondatlanul bпr, de – tettenérhet

a politikai érdek.

Aszerint volt sikeres vagy sikertelen a tömegkezelés, hogв mi volt az eseménвek
hozadéka a politikusok szпmпra. Az ilвen értékelésekb l szerzett tapasztalatok mind
beépülnek a rend r stratégпkba, illetve a helвszíni műveletek irпnyítóiba, akik
kés bb kínosan törekszenek arra, hogв ne ismétl djenek meg olвan szituпciók, amik
miatt egy-egв bevetést követ en negatív kritikпt kaptak. A kutató szerint, ezért a
rend ri vezet k inkпbb vпllaljпk, hogв a műveletek sorпn „elpusztulnak a
lövészпrokban”,673 azaz a végs kig elmennek a tüntet kkel szemben, mintsem hogв
kés bb az elmaradt intézkedésekb l kénвelmetlenségeik szпrmazzanak.674

4.1.2 A MAGAS PROFILÚ TÖMEGKEZELÉS JELLEMZŐI, TAKTIKÁI,
ESZKÖZEI

4.1.2.1 A magas profilú tömegkezelés tartalma és jellemzői
Az angol szakirodalomban, a tömegkezelés jellemzésével kapcsolatban elterjedt
high-profile (magas profilú) és loа profile (alacsonв profilú) kifejezések alapvet en
azt jelentik, hogв a rend rség jelenléte mennвire érzékelhet , azaz a műveletbe
beosztott rend rök mennвire lпthatóak a tüntet k szпmпra. A következ alcímek
671
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bekezdéseiben bemutatom, hogв az alapjelentésen felül a magas profilú
tömegkezelés egв olвan tervezési és végrehajtпsi szemléletet, stratégiпt jelent, amelв
a bevetett rend rök nagв szпmпn túl mпs jellegzetességet is magпban hordoz.
Adang a magas profilú és az alacsonв profilú tömegkezelés között a kivezénвelt és a
tüntet k пltal lпtható rend rök szпmпval,675 a véd felszerelés viselésével, a telepített
tömegkezelési eszközparkkal, a nagвobb létszпmú, zпrt alakzatú alegвségekben
megjelen , ezért kevésbé megközelíthet rend rökkel tesz különbséget.676
Mawby szпmпra, a magas profilú tömegkezelés az erre a célra speciпlisan kiképzett,
tömegkezelési célokra kifejlesztett véd felszerelésekkel és kénвszerít eszközökkel
felszerelt rend rökb l пlló paramilitпris jellegű egвségek, alegвségek bevetését
jelenti.677 A paramilitпris egвségeken kívül olвan paramilitпrisnak szпmító taktikпk,
mint a kijпrпsi tilalom678 (ami a nвugati demokrпciпktól sem teljesen idegen679) vagy
a l fegвver hasznпlata is megjelenik a kénвszerít er n alapuló stratégiпkban.680
Adang az európai rend rségeket vizsgпlva megпllapítja, hogв azok a labdarúgó
mérk zéseket, illetve a politikai demonstrпciókat gвakorlati megel z intézkedések
széles skпlпjпnak alkalmazпsпval és jelent s rend ri er

bevetésével biztosítjпk.

Mindezek mellett el szeretettel alkalmaznak igazoltatпst, ruhпzat és gépjпrműпtvizsgпlпst, lefoglalпst is.681 Teszik mindezt annak a ténвnek tudatпban, miszerint a
rend ri jelenlét és a kénвszerít er alkalmazпsa képes megszakítani a jogellenes
пllapotot, magatartпst, illetve hogв a kénвszerít
lehet sége egвben megel z

er

bevetésének közvetlen

hatпsú is. Ennek megfelel en igвekeznek az adott

területen a rend ri jelenlétet folyamatosan fenntartani, ezzel jelezve a tüntetések
korlпtok közé szorítпsпnak szпndékпt. Szükség esetén pedig döntéseket hoznak arról,
hogв a rend fenntartпsa érdekében mikor és hol nem fognak kompromisszumot
kötni.682 A stratégiai céljaik eléréséhez, a nemzetközi szakirodalomban „mobil

Az el bbi esetében értelemszerűen jóval több.
ADANG, Initiation and Escalation…, i. m., 17.
677
Rob I. MAWBY, Models of policing=Handbook of Policing, ed. Tim NEWBURN, Cullompton,
Willan Publishing, 2008, 253.
678
India caste protests: Five dead as Haryana violence flares, BBC News honlap, 2016.02.20.
679
Social Media and Tactical Considerations For Law Enforcement, i. m. 23.
680
RAHEEM, Kareem, KALIN, Stephen, Protesters storm Baghdad's Green Zone again, dozens hurt,
Reuters honlapja, 2016.05.20.
681
ADANG, Managing collective…, i. m., 169.
682
KENNY, MCPHAIL, WADDINGTON, i. m., 23.
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koncepciónak”683 nevezett eljпrпst alkalmazzпk, ami a minibusz kategóriпjú
rend rségi

jпrműveken

szпllított

és

véd felszerelésbe

öltöztetett

rend rök

mozgékonв bevetési csoportjainak, a kénвszerít eszközök nвújtotta rendvédelmi
képességekre való intenzív tпmaszkodпs melletti bevetését jelenti.684
A magas profilú műveletekre jellemz , paramilitпris jellegű tömegkezelést az alпbbi
sajпtossпgokkal írhatjuk le:685
 a demonstrпciók tiltпsa,
 militпris, illetve paramilitпris jellegű egвségek bevetése,
 kénвszerít er nagвmértékű alkalmazпsa,
 megel z célzatú el пllítпsok (gвakran a vezet kkel szemben),
 agresszív tömegoszlatпs alkalmazпsa,
 speciпlis tömegkezelési eszközök telepítése,
 személвi véd eszközök alkalmazпsa,
 nem er szakos tüntet kkel szembeni kénвszerít eszköz bevetés,
 tüntet k adott területr l történ tпvoltartпsa,
 er szakot nem alkalmazó szervezetek megfigвelése, azokba való beépülés,
 speciпlisan képzett (SWAT) rend ri egвségek alkalmazпsa.
A magas profilú szemléletre ezeken felül jellemz az indifferens el пllítпsok magas
szпma is. A szпmok eбtrém méreteket is ölthetnek, példпul 2001-ben Göteborgban a
rend rség a demonstrпlók elszпllпsolпsпra szolgпló iskolпból több mint 600 f
aktivistпt пllított el , miutпn azok ellenszegültek a rend rök intézkedéseinek.
Súlвosabb esetekben, és пltalпban a tekintélвelvű пllamokra jellemz en, a tüntet ket
akпr komolв szabadsпgvesztés büntetéssel is sújthatjпk, példпul 2016-ban
Egвiptomban 1ő2 személвt ítéltek 2-ő évig tartó szabadsпgvesztésre, mert részt
vettek egв be nem jelentett tüntetésen.686

683

Mobile Concept
HAVELUND, ILUM, JENSEN, NIELSEN, RASMUSSEN, STOTT, i. m., 4.
685
VITALE, i. m., 290.
686
Egyptian court jails 152 people over islands protest, Reuters honlapja, 2016.05.14.
684
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4.1.2.2 A „vezetés és irányítás” jellegű tömegkezelési szemlélet
jellemzői
A magas profilú tömegkezeléshez kapcsolódik a „vezetés és irпnвítпsnak”687
elnevezett tervezési-vezetési stílus is. Ebben az esetben a műveletet irпnвító
parancsnok mikro-menedzselni igвekszik a demonstrпció minden fontos aspektusпt
annak érdekében, hogв kizпrjon minden rendzavaró vagв jogszerűtlen cselekménвt.
Alapos tervezéssel és körültekint

irпnвítпssal törekszik elkerülni az er szak

alkalmazпsпt, és kudarc esetén kénвszerít
eseménвek feletti irпnвítпst.

688

er vel kívпnja visszaszerezni az

A kénвszerít er feletti rendelkezés joga mindig a

parancsnoki lпnc magasabb szintjéhez kapcsolódik, nem hagвva teret mérlegelésre a
kialakult helyzethez térben közelebb пlló, azt érzékelni jobban képes alacsonвabban
elhelвezked

irпnвítпsi szinteknek. Az eseménвek id zítését és a demonstrпlók

mozgпsпt – a maga alapossпgпval és merevségével – a rend rség vezénвli, illetve a
kordonok és mпs akadпlвok alaposan kidolgozott rendszerén keresztül szabпlвozza.
Ez a stílus vilпgos és szigorú szabпlвokat пllít fel a tüntet k szпmпra és a
szervez kkel való tпrgвalпsnak nem enged szпmottev

teret. A rend rök és a

résztvev k közti kommunikпció tiltott vagв minimпlis, a „jпtékszabпlвokat” a
rend rség hatпrozza meg. Szemlélete inkпbb büntet jellegű, mint egвüttműköd
vagв tпmogató, ígв nagвobb a valószínűsége a konfrontпció kialakulпsпnak, mivel a
szabпlвok megszegése rendszerint kénвszerít

er

alkalmazпsпhoz, személвi

szabadsпgot korlпtozó intézkedésekhez vezet. Az ilвen stílusban irпnвító parancsnok
rugalmatlanul reagпl a körülménвek vпltozпsпra, illetve még a kisebb súlвú
jogsértések esetén is gвakran nвúl kénвszerít er höz.689

4.1.2.3 A tömegoszlatás problémaköre
A kénвszerít eszközök nagвszпmú és intenzív alkalmazпsпval jпró tömegoszlatпs a
rend rség leger teljesebb kénвszerít

intézkedése.

A tömegre való tпmadпssal,

fizikai rпhatпssal és az ún. „gumibot rohammal”690 jпró oszlatпs azonban
gвújtószikraként szolgпl a rend rök önkontrolljпnak elvesztéséhez,691 ami pedig
könnвen vezethet szakszerűtlen, jogszerűtlen intézkedésekhez, tömeges rend ri
brutalitпshoz.
687

Command and control
VITALE, i. m., 287.
689
Uo., 292.
690
Eredeti angol kifejezés: baton charge
691
della PORTA, REITER, i. m., 32.
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A tömegoszlatпs, mint a rendfenntartó er k пltal gвakran alkalmazott taktika, sokszor
azt a következménвt vonja maga utпn, hogв a tömeg kisebb-nagyobb csoportokra
oszlik szét, melвeknek ellen rzése még több er forrпst igénвel a rend rség
részér l.692 A feloszlatott demonstrпlók olвan helвeken csoportosulnak újra össze és
kezdeménвeznek újabb, esetenként helвileg kiterjedtebb konfliktusokat, ahol a
terület nincs a rend rök közvetlen felügвelete alatt.693 Ennek tovпbbi következménвe
az lehet, hogв a tömeg feloszlatпsa inkпbb okoz hпtrпnвt, mint hasznot, mivel a
szétoszlatott tömeg tagjai nagвobb kпrt képesek okozni, mint korпbban az egвséges,
ígв kezelhet bb tömeg. Ez a taktika különösen akkor veszélвes, ha a rend rség nem
rendelkezik elegend er forrпssal a közterület kiürítésére – az ilвenkor kialakuló
helвzetben ugвanis a rendbontók er ben és létszпmban egвenrangúnak érezhetik
magukat a rendfenntartókkal, és ez tovпbbi bпtorítпst adhat szпmukra.694
A szakért k javaslata szerint a tömeget célravezet bb egв kezelhet méretű helвre
beszorítani, ígв korlпtozva az aktivitпs térbeli kiterjedését; és mivel a tömeg
„élettartama” korlпtozott és az egвéni szükségletek miatt létszпma nagв
valószínűséggel fogвatkozпsnak indul, a jelenlév k inkпbb elhagвjпk a területet.695

4.1.2.4 A „containment” taktika és a fizikai akadályok alkalmazása
A tömeg teljes mértékű ellen rzése és felügвelete érdekében Európa több
rend rsége, ígв az angol is alkalmazni kezdte az angol rend ri terminológiпban
„containment-ként696 vagв ”kettle”697-ként, illet leg „kettling-ként”698 ismert eljпrпst.
A magвar gвakorlatban is ismert taktika egв adott területen nagвobb szпmban
megjelent emberek tömegének fizikai tпrgвakból699 vagв él er vel alkotta kordonnal
történ körbezпrпsпt jelenti.700 Az eljпrпs lénвege, hogв a demonstrпlókat a lehet
legkisebb, el re kijelölt területre terelik össze, melвet korпbban műszaki eszközökkel
vagв él er vel körbekordonoztak, megakadпlвozandó, hogв kisebb-nagyobb
csoportok vпljanak le a tömegr l, illetve hogв a hпttérben tartalékba helвezett
692

KENNY, MCPHAIL, WADDINGTON, i. m., 32.
STOTT, LIVINGSTONE, HOGGETT, i. m., 267.
694
MARX, Civil Disorder…, i. m., 20–22.
695
KENNY, MCPHAIL, WADDINGTON, i. m., 32.
696
kerítéssel/fizikai akadпllвal elhatпrolпs/elvпlasztпs
697
A fogalom a német nвelvb l került пt az angolba, ahol az eredetiben üstöt jelent. Az elnevezés utal
a mпsodik vilпghпborúban alkalmazott bekerítési harceljпrпs német elnevezésére.
698
Fordítпsuk kb.: körbezпrпs, összezпrпs. A magвar rendvédelmi szókincsben nincs megfelel jük.
699
pl. fémkordon, gépjпrmű stb.
700
Adapting to protest, 2009, i. m., 8.
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kénвszerít

eszközök (szolgпlati пllatok, vízпgвú stb.) tпmogatпsпval folвamatos

ellen rzés és felügвelet alatt tartsпk ket. A tüntet k a területre be/ki, csak az el re
felпllított ellen rz -пtereszt pontokon keresztül, többnвire biztonsпgi ellen rzést
követ en léphetnek.701
A fémkordonokat, kerítéseket, különleges esetben szögesdrót akadпlвokat alkalmazó,
ún. acélgвűrű taktika702, amelвet szпmos esetben a tüntet k adott területr l703 való
kizпrпsпnak taktikпjпval kombinпlva alkalmaznak, az érintett terület feletti ellen rzés
biztosítпsпra szolgпl. Alapvet jellemz je, hogв a tüntet ket az ellendemonstrпlóktól,
illetve a védend objektumoktól fizikai akadпlвokkal vпlasztjпk el. Hasznossпgпról a
véleménвek megoszlanak. Az egвik néz pont szerint ez a taktika a tüntet k feletti
pszichológiai fölénв biztosítпsпval a rend röket segíti, mivel ezпltal a tüntet k célja
el ször a kordon пttörése, és nem a mögötte пllók közvetlen provokпlпsa lesz. Az
ellenérv szerint a fizikai hatпrvonal inkпbb negatív hatпsú, mivel a két (ellentüntet k
esetén hпrom) fél közti feszültséget növeli.704 Tovпbbi hпtrпnвként jelölik meg a
szakért k azt is, hogy a taktika gвakran érinti a kívülпllókat is (korlпtozva mozgпsi
szabadsпgukat),705 illetve megnehezíti a tüntet k innivalóhoz, ételhez, illet leg
illemhelвhez jutпsпt.706 A jelent s rend ri jelenlét azonban mindig nagв érdekl dést
vonz magпval, és miközben a szituпció deszkalпlпsa és a lehetséges provokпciók
megel zése a cél, addig az esetlegesen elvesztett terület feletti ellen rzés
visszaszerzése sem könnвű feladat.707
A tüntet k mozgпsпnak korlпtozпsпra szolgпló lezпrпsok eбtrém példпja a 2007-ben,
Heiligendammban (Németorszпg) megtartott G8 talпlkozó, ahol a biztonsпgért
felel s szervek 2,ő méter magas, 12 km hosszú, tetején pengés, ún. NATO708
drótkerítést építettek fel a tüntet k tпvoltartпsпra, amelвt l 200 méteren belül

Julian JOYCE, Police „kettle” tactic feels the heat, BBC News honlapja, 2010.12.09.
Eredeti kifejezés: ring of steel
703
Eredeti kifejezés: no protest zone
704
Adapting To Protest – Nurturing..., i. m., 42.
705
Donna CLINE, Deprivation of liberty: Has the European Court of Human Rights Recognised a
‘Public Safety’ Exception?, Merkourios, Vol. 29, No. 76, 2013, 24.
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COLIN, RHOBERT, JOHN, READ, i. m., 307.
707
Idézi KLOMP, ADANG, BRINK, i. m., 4., 14.
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Az лszak-atlanti Szerz dés Szervezete, angolul North Atlantic Treaty Organisation
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megtiltottak minden demonstrпciót. A biztonsпgi műveletet 16 000 rend rrel és 1100
katonпval er sítették meg.709

4.1.2.5 A védőfelszerelések hatása a tömeg hangulatára
A tömegkezelés sorпn alkalmazott véd felszereléseket eredetileg arra tervezték, hogв
a komolв er szakkal jпró rendzavarпsok sorпn megvédjék visel ik életét, testi
épségét. Ezeket az eszközöket azonban gвakran hasznпljпk olвan tömegkezelési
feladatok sorпn is, amikor a kockпzat és a fenвegetettség alacsony vagy fel sem
merül. Ilвenkor ezek a tпrgвak is az elrettentés eszközeként szolgпlnak, 710 ugyanis a
testvéd be öltöztetett rend rök jól lпtható, esetleg demonstratív módon történ
elhelвezése azt az üzenetet közvetíti, hogв a rend rség szerint a konfrontпció, a rend
megzavarпsa küszöbön пll, de legalпbbis valószínű,711 illetve a tömeget ellenségnek,
veszélвesnek és fenвeget nek tartja. A tüntet k pedig ennek az el feltételezésnek
megfelel en fognak viselkedni.712
A rend rök biztonsпgпt viszont egвértelműen biztosítani kell, tehпt nem lehet ket
minden esetben véd felszerelés nélkül szembeпllítani a tömeggel és a konfliktus
kirobbanпsa utпn felvetetni velük azt. A véd felszerelés túl kés és túl korai felvétele
egвarпnt konfliktust gerjeszthet, ezért a szakemberek a testvéd k fels ruhпzat alatti
viseletét javasoljпk,713 – ígв a szükséges védelem szavatolható, ugвanakkor az
eszközök lпtvпnвa nincs hatпssal a tüntet kre.
A véd pajzsok szerepét vizsgпlva megпllapítható, hogв azok fokozzпk a rend rök
biztonsпgпt, ugвanakkor felbпtorítjпk a tüntet ket arra, hogв különböz tпrgвakat
dobпljanak a rend rökre, hiszen azok védettnek tűnnek. A rend röknél lév speciпlis
eszközök (drótvпgó, könnвgпzpalack stb.) és fegвverek militпns, ellenséges kinézetet
kölcsönöznek, ez szintén provokпlja a tömegben tartózkodókat.714

709

Mark LANDLER, Thousands of Protesters Foil Some German Security Measures and Clash With
the Police, New York Times honlapja, 2007. 06.07.
710
P.A.J. WADDINGTON, Slippery Slopes…, i. m., 358.
711
GIACOMANTONOI, BADFORD, MARTIN, i. m., 108.
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DRURY, REICHER, Collective Psychological Empowerment…, i.m, 712.
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Human Rights Handbook on Policing Assemblies, i. m., 65.
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Idézi: RAPPERT, i. m., 73.
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4.1.2.6 Példák a magas profilú tömegkezelésre és azok
következményeire
A XX. szпzad utolsó két évtizedét a nagв rendvédelmi er

bevonпsпval jпró,

esetenként er szakossп vпló, akпr emberi életet is követel műveletek jellemezték.
1989. június Ő-én, a pekingi Tiananmen téren a kínai hatalom a diпkok tiltakozó
mozgalmпt katonai er vel nвomta el. A kormпnвzati adatok szerint 23 tüntet diпk és
300 katona715 vesztette életét a rendvédelmi jellegű beavatkozпsok sorпn. A
nemzetközi jogvéd szervezetek ezzel szemben kb. 10 000 halottról beszélnek,716
azonban szпmos oknпl fogva még csak megbecsülni sem lehet a harcjпrművek
lпnctalpai alatt és a l fegвverek tüzét l elhunвtak szпmпt. A reпlis veszteséget Chang
kb. 3000 f re teszi,717 ami az imént említett adatnak mindössze 70 szпzaléka, de még
mindig elfogadhatatlanul magas szпm. Chang a következménвek okaként els sorban
a kínai rendvédelmi és katonai er k tömegkezeléssel kapcsolatos kiképzésének
alacsonв színvonalпt jelölte meg. A megfelel kiképzés és a hatékonв, de az emberi
életet óvó beavatkozпshoz szükséges, nem halпlos kénвszerít eszközök híjпn, a
rendfenntartók nem voltak képesek megfelel vпlaszt adni az újszerű kihívпsokra.718
A politikai tiltakozпsok brutпlis kezelése nemcsak a múltban jпrt nagвszпmú
пldozattal. A Human Rights Watch 2016. júniusi jelentése szerint az etiópiai
biztonsпgi er k 201ő novembere óta – ezrek letartóztatпsa mellett – több mint 400,
földtulajdona védelme érdekében utcпra vonult tüntet életét vették el.719
Nemcsak az autoriter vezetésű, hanem a demokratikus orszпgokban is el fordulhat,
hogв a tömegkezelési műveletek sorпn a rend röknek a l fegвverükhöz kell
nвúlniuk, és az intézkedésük eredménвessége érdekében legalпbb figвelmeztet
lövést leadniuk.720
1993 mпjusпban, Dпniпban, a Maastrichti Szerz dés referendumпhoz kapcsolódó
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CHANG, Albert, Revisiting the Tiananmen Square Incident: A Distorted Image from Both Sides of
the Lens, Stanford Journal of East Asian Affairs, Vol. 5, Number 1, 2005, 9.
716
Uo., 11.
717
Uo., 16.
718
Uo., 23.
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Ethiopia: Protest Crackdown Killed Hundreds, Human Rights Watch honlapja, 2016.06.15.
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Dutch police fire warning shots during riots over refugee centre, DutchNews.nl honlap,
2015.12.17.
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zendülések sorпn, a rend rség összesen 113-szor l tt éles l szerrel a tömeg irпnвпba,
legalпbb 11 tüntet t sebesítve meg.721
A 2001-es évet több olвan magas profilú, kénвszerít er re alapozott tömegkezelési
művelet tette emlékezetessé, melвek súlвos következménвekkel jпrtak. Különböz
politikai berendezkedésű orszпgokból említek hпrom példпt:
2001-ben Göteborgban, az ott megtartott EU talпlkozó elleni tüntetés sorпn jelent s
rendbontпs történt. A tömegkezelés sorпn hпrom tüntet
egвikük bele is halt a sérüléseibe.

szenvedett l tt sérülést,

722

A Genovпban rendezett G8 talпlkozó biztosítпsa sorпn az olasz hatósпgok a kb.
200 000,

f ként

békés

globalizпcióellenes

tüntet

megfékezésére

18 000

rendfenntartót vezénвeltek ki az utcпkra, akik egв esetben l fegвvert is hasznпltak az
ket megtпmadó tömeg megfékezésére. A fegвverhasznпlat következtében egв
tüntet elhunвt, halпla következménвeként újabb rendbontпs- és összecsapпs-hullпm
indult el,723 melвet a kormпnвzat „a hпrom napig tartó vпrosi gerillaharc”
kifejezéssel jellemzett.724
Ghпna f vпrosпban, Accrпban egв labdarúgómérk zés sorпn a rend rök a pпlвпra
pirotechnikai

eszközöket

dobпló

szurkolókat

kezdték

el

könnвgпzzal

és

gumilövedékkel l ni, vпlogatпs nélkül. A rend ri beavatkozпst követ pпnikban 127
szurkoló vesztette az életét.725
A l fegвverek alkalmazпsпval jпró következménвek súlвossпgпnak enвhítése
érdekében a rendvédelmi szervek figвelme – az addigi kelléktпr megtartпsa mellett –
az életet, testi épséget kisebb mértékben veszélвeztet , ún. kevésbé halпlos
fegвverekre irпnвult, és azokat egвre intenzívebben kezdték hasznпlni.
A Vilпgkereskedelmi Szervezet ellen, az egвesült пllamokbeli Seattle-ben, 1999-ben
lezajlott tüntetések sorпn a rend rség alacsonв energiпjú lövedékek726 (AEL) és mпs

BJнRK, i. m., 316.
BJнRK, i. m., 306.
723
Stephen SKINNER, Death in Genoa: The G8 Summit Shooting and the Right to Life, European
Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, Vol. 11, 2002, 35.
724
Uo., 570.
725
Ghana mourns after football, BBC News honlapja, 2001.05.10.
726
Idesoroljuk azokat a fпból, műanвagból, gumiból, stb. készült lövedékeket, amelвeket többségében
l fegвverekb l l nek ki, az emberi élet elvételének szпndéka nélkül. A fogalomért lпsd
Glosszпrium.
721

722
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speciпlis eszközök (pl. pпncélozott terepjпrók) segítségével oszlatta fel az egвébként
békés tüntetéseket, ami szпmos személв sérüléséhez vezetett.727
A kanadai Quebec vпrosпban, 2001-ben megtartott Amerikaiak Talпlkozója728
elnevezésű rendezvénвen kitört rendbontпsok megfékezésére – a vízпgвúk
alkalmazпsa

mellett

–

a

Royal

Canadian

Mounted

Police729

3009

db

könnвgпzgrпnпtot, ő02 AEL-t, míg a Quebec Provincial Police730 tovпbbi 1700
könnвgпzgrпnпtot, és 320 AEL-t l tt ki.731
Az említett példпkat vizsgпlva megпllapítható, hogв a 2000-es évek els évtizedében
meger söd

globalizпcióellenes,

transznacionпlis

csoportokkal

rend rségek vilпgszerte keménв kézzel, egвoldalúan, megel z
paramilitпris eljпrпsokat igénвbe véve léptek fel, csekélв sikerrel.

szemben

a

jelleggel és

732

4.1.2.7 A magas profilú tömegkezeléssel szembeni kritikai
észrevételek
Stamper, a Seattle-ben lezajlott tüntetések kezelését végz vпrosi rend rség vezet je
kés bb a sajtó hasпbjain ismerte el, hogв az пltala preferпlt és alkalmazott magas
profilú stratégia kudarcot vallott, illetve jelent s szerepet jпtszott a szпmos tüntet és
rend r sérüléséhez vezet er szakhullпm kialakulпsпban.733
P.A.J. Waddington és Wright szerint a rend rség úgв viszonвul a kormпnвzathoz,
mint „a bajonett éle a bajonetthez”. Mivel a rend ri tevékenвség nem mпs, mint a
tпrsadalom mélвebb problémпinak tüneti kezelése, ezért nem a maga jogпn létezik,
ígв a legjobb megoldпs az, ha minél kevesebbszer vetjük be, illet leg minél
kevesebbszer tesszük lпthatóvп a polgпrok szпmпra.734
A magas profilú tömegkezelési stratégia nem a múlt hagвatéka, korunk rendvédelmi
szerveinek többsége a mai napig is ezen elgondolпs mentén tervezi és hajtja végre

727

VITALE, i. m., 288.
Summit of the Americans
729
A kanadai rend rség speciпlis szervezeti eleme
730
a kanadai Quebec tartomпnв rend rsége
731
Patten Report Recommendations 69 And 70 Relating To Public Order Equipment, 2001, 47.
732
Donatella della PORTA, Herbert REITER, The Policing of Transnational Protest: A
Conclusion=The Policing of Transnational Protest, ed., della PORTA, Donatella, PETERSON,
Abby, RITER, Herbert, Aldershot, Ashgate, 2006, 186-187.
733
Stamper, i. m.
734
P.A.J. WADDINGTON, WRIGHT, i. m., 517.
728
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műveleteit, annak ellenére, hogв a „több rend r, nagвobb biztonsпg” megпllapítпs
ebben az esetben érvénвét is vesztheti.
A rend rök els sorban akkor vпlnak az er szak céltпblпjпvп, amikor a demonstrпló
tömegnek nincs mпs ellenfele, illetve amikor két ellenséges csoport között пllnak fel,
azokat elszigetelend .735 Ennek értelmében minél több rend r helвezkedik el a tömeg
körül, annпl nagвobb lesz a konfliktus kialakulпsпnak valószínűsége. Természetesen
ez nem jelenti azt, hogв a tömeg körül ne legвen egвetlen egв rend r sem.
A magas profilú, az elrettentésen alapuló tömegkezelés bпr lehet hatékonв, hatпsa
sokszor rövid életű, végrehajtпsa pedig – magas anyagi-technikai és humпner forrпs
igénвe miatt – drпga. Az elrettent

stratégia mпsik negatív következménвe a

közösség, a polgпrok bizalmпnak elvesztése lehet.736 Az emberek a rend rök
jelenlétében nвugalmat és nem félelmet akarnak érezni, illetve azt feltételezni, hogy
szükség esetén segítenek és szakszerűen jпrnak el.737
Egвes kutatók szintén arra a meglep eredménвre jutottak, hogв a szokatlanul nagy
rend ri jelenlét gвengíti a rend rségbe vetett bizalmat, mivel polgпrok a lпtható
rend rök szпma és a bűnözés térnвerése, illet leg a jogsértések szпmпnak
növekedése között egвenes arпnвú összefüggést vélelmeznek, ezпltal pedig csökken
a biztonsпgérzetük. Mпs vizsgпlatok viszont ellenkez eredménвre jutottak és arra
mutatnak rп, hogв a lпtható, helвi és személвes jellegű rendvédelem növeli a
polgпrok bizalmпt.738 Ez utóbbi gondolat – véleménвem szerint – nem mond ellent a
magas profilú tömegkezelési elgondolпst kritizпlók véleménвének. Amellett, hogв a
megпllapítпst els sorban a hétköznapi közrendvédelemre kell érteni, érvénвes lehet a
tömegrendezvénвek biztosítпsпra is, azzal, hogy a bizalom a legjobb alapja a
személвes és közvetlen, illetve tпmogató jellegű rend ri tevékenвségnek.

4.1.3 AZ ALACSONY PROFILÚ TÖMEGKEZELÉS JELLEMZŐI
Nem minden orszпg rendvédelmi szerve engedheti meg magпnak azt a luxust, hogy a
rendezvénвek biztosítпsпra olвan méretű er ket vessen be, mint példпul a pekingi
olimpia biztosítпsпra tervezett 100.000 f nвi rendfenntartó személвzet,739 ezért mпs
ADANG, Managing collective… i. m., 154.
MEARES, NEYROUD, i. m., 5.
737
Uo., 12.
738
MERRY, POWER, McMANUS, ALISON, i. m., 131.
739
Report on the Siбth International…, i. m., 37.
735

736
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megoldпshoz kell nвúlnia annak érdekében, hogв minimalizпlni tudja a bevetett
rend rök és taktikпk mértékét.
Az ENSZ, 1997-ben (majdnem 10 évvel a 2006. évi budapesti eseménвek el tt)
kiadott irпnвmutatпsa a politikai demonstrпciók biztosítпsпval kapcsolatban a
következ ket javasolja a rend röknek:
 Legвenek türelmesek a jogszerűtlenül tartott, de békés, illet leg fenвegetést
nem jelent demonstrпciók kezelésekor.
 Kerüljék a mпr kialakult пllapot szükségtelen eszkalпciójпt.
 Létesítsenek kapcsolatot a tömeg képvisel ivel, valamint a tömegben
tartózkodó egвénekkel és ne kezeljék ket homogén egвségként.
 Kerüljék a szükségtelen és provokatív taktikпkat, ehelвett fejlesszenek ki
olвanokat, amelвek segítségével minimalizпlható a kénвszerít er bevetése.


Tanulmпnвozzпk és alkalmazzпk a meggв zésen, a közvetítésen és a
tпrgвalпson alapuló eljпrпsokat.



A kénвszerít er t fokozatosan, következetesen az adott konfliktus szintjével
arпnвban alkalmazzпk, törekedve mindig arra, hogв el ször az er szakmentes
eljпrпsok kerüljenek bevezetésre.740

Az alacsonв profilú tömegkezelés kifejezés szakirodalomban való legkorпbbi
hasznпlatпval Garв T. Marб-nпl talпlkoztam el ször,741 mint a magas profil
ellentétével. Ennek megfelel en az alacsonв profilú tömegkezelést a rugalmas, a
feszült helвzetekre gвorsan reagпlni és azokat deszkalпlni, az arпnвossпg
követelménвének eleget tenni képes taktikai repertoпr, illet leg a lehet legkisebb
szпmú rend rt alkalmazó, de jól érzékelhet

rend ri jelenlét, valamint a

kommunikпcióra való törekvés jellemez. A rend röket kisebb csoportokba beosztva
alkalmazzпk, akik ígв megközelíthet bbek lesznek, mint a nagв, zпrt alakzatok,
ebb l fakadóan pedig lehet ség adódhat arra, hogв proaktív módon kerüljenek
kapcsolatba a tüntetések résztvev ivel, illetve a sporteseménвek lпtogatóival. A
tömeg közelében lév rend röket tпvolabb elhelyezett, kevésbé vagy egвпltalпn nem

Human Rights and Law Enforcement – A Manual on Human Rights Training for the Police,
Geneva, United Nations, 1997, 105.
741
MARX, Some Reflections on…, i. m., 159.
740
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lпtható, gвorsan el re és hпtra vonható tartalékok biztosítjпk.742 Tovпbbi fontos
jellemz , hogв az alacsonв profilú elgondolпs alapjпn tevékenвked
el segíteni

igвekeznek

a

rendezvénвen

résztvev k

törvénвes

rend rök

szпndékпnak

megvalósulпsпt, és tпmogatjпk a jogszerű viselkedést, hiszen – mint azt mпr
tпrgвaltam, – a nem-konfrontatív taktikai eljпrпsok alkalmazпsa el mozdítja a
jogszerű rend ri tevékenвség percepciójпt, ezпltal segítve el

a közrend

megzavarпsпra törekv egвének marginalizпlпsпt.743
Szпmos rend ri vezet mпr egв évtizeddel ezel tt szorgalmazta a konfliktuskezelés
kompleб értelmezésének koncepciójпt, és sürgette olвan eljпrпsok, taktikпk és
eszközök kifejlesztését, melyek segítségével lehet ség nвílik arra, hogв a rend rség
bпrmilвen jellegű kihívпsra (a kocsmai tömegverekedést l a zendülésig) megfelel ,
arпnвos, a kénвszerít er minimalizпlпsпra törekv vпlaszt tudjon adni. 744 Ennek
értelmében az alacsonв profilú tömegkezelés olвan újabb taktikпk kidolgozпsпt
követeli meg, melвeket még azel tt lehet alkalmazni, miel tt kénвszerít er höz
nвúlnпnak a rend rök. Az alkalmazható taktikпk szélesebb palettпja lehet vé teszi a
rend rök szпmпra, hogв elmozduljanak a közrendet megbontó tevékenвség
kezelésének reaktív politikпjпtól a progresszívabb, proaktív tömegkezelés és
rendfenntartпs irпnвпba.745
Schreiber és Adang azonban arra figвelmeztet, hogв nem elegend , ha az alacsonв
profilú megközelítést csak mint egв taktikai eszközt alkalmazzuk a sok közül, hanem
annak teljesen пt kell hatnia az adott rend rség tömegkezelési kultúrпjпt és
filozófiпjпt, illetve azt a teljes művelet alatt, minden beosztott rend rnek alkalmaznia
kell.746
Stott a The Psychologist online hasпbjain a 2016-os labdarúgó Európa-bajnoksпg
francia tömegkezelési gвakorlatпról és az angol szurkolókat érint atrocitпsokról írt
cikkében kiemeli, hogв ahol a rendfenntartók a „régi iskola” eljпrпsait alkalmazva
kezelték a szurkolói tömegeket, ott borítékolva volt a konfliktus kirobbanпsa. Ahol
viszont a kommunikпción alapuló alacsonв profilú elgondolпs alapjпn közeledtek a

742

SCHREIBER, ADANG: i. m., 239–240.
STOTT, LIVINGSTONE, HOGGETT, i. m., 260.
744
Report on the Third International…, i. m., 44.
745
STOTT, LIVINGSTONE, HOGGETT, i. m., 260.
746
SCHREIBER, ADANG: i. m., 238–239.
743

179

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

rend rök a szurkolói csoportok felé, ott elmaradtak az összecsapпsok, és a szurkolók
kizпrólag az ünnepléssel, nem pedig a „balhéval” foglalkoztak.747
A magвar szakmai köztudatban az alacsonв profil kifejezéssel kapcsolatban
értelmezési zavar tapasztalható, amire abból lehet következtetni, hogв azt a rend rök
a robosztus, nagв él er t igénвbe vev , a kénвszerít eszközök „shoа-jпval” operпló
– különösen a labdarúgó mérk zések biztosítпsпhoz kapcsolódó – műveletek
esetében is alkalmazzпk. A zavar oka valószínűleg az lehet, hogв az ilвen jellegű, de
az egвüttműködésre és a kommunikпcióra alapozó, esetleg a tömeggel „kesztвűs
kézzel” bпnó tömegkezelési stratégiпt azonosítjпk (hibпsan!) az alacsony profillal,
ami – mint azt mпr lпttuk – a kevésbé lenвűgöz , a jelent sebb rend ri er k és a
kénвszerít eszközök lпtható jelenléte nélkül végrehajtott biztosítпst jelenti.748
A jelenlegi magвar gвakorlatot értékelve, osztom Szabó Mпté megпllapítпsпt,
miszerint a 2010 utпni id szakban a tüntetések „csendesebbek” lettek, és az er szak
eszkalпciója annak köszönhet en maradt el, hogв a rend rség sokat tanult az el z
id szak hibпiból, illetve a „közrendvédelmi partnerség”, a tüntet kkel kialakított
egвüttműködés segítségével közösen vette elejét az er szak elszabadulпsпnak. A
rend rség ma mпr tolerпlja és professzionпlisan biztosítja a demonstrпciókat, és még
a legfeszültebb helвzetekben sem nвúl keménвebb eszközökhöz.749

4.2. A RENDŐRSÉG MILITARIZÁCIÓJA750
Az európai rend rségek modernizпlпsпnak és szakmai fejlesztésének XIX. szпzadi
folвamatпban nagв jelent ségű az a döntés, miszerint a katonai szervezetek
kiszorítпsпval kizпrólag a rend rségre helвezték пt a bels

biztonsпgért és a

közrendért való felel sséget.751
Az alkotmпnвos rendvédelem alapszabпlвai közé tartozik ugвanis az a követelménв,
hogв a katonai er ket kizпrjпk a bels

rendfenntartпsból, mivel az ilвen irпnвú

Clifford STOTT, ‘Hooliganism’ at Euro 2016: the social psychology of the ‘English Disease’, The
Psychologist honlapja, 2016.06.21.
748
SZILÁGYI Attila, Higgadt biztosítás, Zsaru Rend rségi Magazin, 19. sz., 2016, Ő–5.
749
SZABÓ, i. m., 210.
750
A katonai szervezetekre jellemz jellegzetességek (struktúra, rendfokozatok, felszerelés, kultúra
stb.) пtvétele, a katonai szellem eluralkodпsa.
751
della PORTA, REITER, Introduction – The Policing…, i. m., 1.
747
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tevékenвségük alппshatja a rend ri jogosultsпgok gвakorlпsпt. 752 Ígв a modern пllam
egyik fontos jellemz je az a ténв, hogв a bels

és a küls

védelmi funkciók

elvпlasztпsra kerültek-e.753
Az пllam a rend rséget és a katonasпgot egвarпnt felhatalmazza az er szak
alkalmazпsпnak jogosultsпgпval, ennek következtében ezek az intézménвek a
kormпnвzat bпrmilвen formпjпban – a tiszta szétvпlasztпsra törekvés ellenére is –
rendelkeznek hasonlósпgokkal. A szétvпlasztпs foka, illet leg a szétvпlasztпs
hiпnвпnak foka viszont az elnвomпs szintjének egвik mutatója is egвben.754
A különvпlasztпsra irпnвuló elvпrпs a demokratikus пllamok esetében többnвire
teljesül is, és azt rendszerint alkotmпnвban rögzítik. Ez az elvпrпs a magвar jogi
szabпlвozпsban is visszatükröz dik, ugвanis a Magвar Honvédség feladatai között a
bels

rend védelme alapvet en nem szerepel, ilвen jellegű tevékenвséget csak

rendkívüli esetekben végezhet. Ilвenek lehetnek a katasztrófпkkal összefügg
helyzetek,755 a szükségпllapot,756 valamint a tömeges bevпndorlпs okozta
vпlsпghelвzet idején az пllamhatпr

rzése, az пllamhatпr rendjét közvetlenül

veszélвeztet konfliktushelвzet és a tömeges méretű migrпció kezeléséhez szükséges
intézkedések végrehajtпsa, valamint az пllamhatпr rendje ellen irпnвuló er szakos
cselekménвek elhпrítпsa.757
Az orszпghatпrokon kívül azonban mпs a helвzet. A békefenntartпs feladatrendszere
a katonпktól is megkövetelte és ma is megköveteli, hogв rendfenntartó, illetve
rendvédelmi feladatokat is ellпssanak. A vilпg szпmos területén dúló konfliktusok
megszüntetésére katonпkat vezénвelnek, békefenntartó feladatokkal. Ígв a katonпk
egyszerre harcosok, békefenntartók, rend rök, diplomatпk és szociпlis munkпsok.758

752

BRUCE, NEILD, i. m., 25.
Peter B. KRASKA, Questioning the Militarization of U.S. Police: Critical Versus Advocacy
Scholarship, Policing and Society, Vol 9. 1999, 144.
754
Idézi Peter B. KRASKA, Derek J. PAULSEN, Grounded research into U.S. paramilitary policing:
Forging the iron fist inside the velvet glove, Policing and Society, Vol. 7, 1997, 261.
755
Magвarorszпg Alaptörvénвe, Őő. cikk, (3).
756
Magвarorszпg Alaptörvénвe, ő0. cikk, (1).
757
2011. évi CXIII. törvénв a honvédelemr l és a Magвar Honvédségr l, valamint a különleges
jogrendben bevezethet intézkedésekr l, 36. § (1) h)
758
FRIENSENDORF, Cornelius, PENKSA, Susan E., Militarized Law Enforcement in Peace
Operations: EUFOR in Bosnia and Herzegovina, International Peacekeeping, Vol. 15, No. 5,
2008, 679.
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Ezzel a folвamattal pпrhuzamosan, jelenleg is szпmos rend ri és hatпr ri szervezet
militarizпlódik, illetve öltött katonai jelleget az elmúlt évtizedekben.759

4.2.1 A RENDŐRI MILITARIZMUS TARTALMA
A

rend rség

katonai

jellemz kkel

történ

felruhпzпsa

a

militarizmus760

megvalósítпsпnak ideológiпja, melв nem mпs, mint az értékeknek, tovпbbп a
hiedelmeknek és a feltételezéseknek olвan rendszere, amelвben a felmerül
problémпk megoldпsпra a fizikai er szak alkalmazпsпt, valamint az azzal való
fenвegetést tekinti a legmegfelel bb és leghatékonвabb eszköznek. Ennek
értelmében a militarizпció egв olвan folвamat, amelв sorпn a rend rség az
er szakkal fenвegetés komolвsпgпnak érzékeltetésére, valamint az er szak id nkénti
alkalmazпsпnak hatпsossпga érdekében felfegвverkezik, speciпlis szervezeti elemeket
hoz létre, ennek megfelel en tervez, illetve képzi ki személвi пllomпnвпt. A
militarizпció tovпbbп magпban foglalja a katonai modell központi elemeinek egy
adott szervezetre vagв helвzetre történ

adaptпciójпt, alkalmazпsпt, militarizmus

dogmпiból való merítést, illetve a katonai modellb l szпrmazó mintпk пtvételét is.761
A rend rség militarizпciója több dimenzióban fogható meg. Ígв a katonai
felszerelésekben és technológiпkban, a kultúrпban (nвelvezet, megjelenés, hiedelmek
és értékek), valamint a félrevezet szervezeti elem elnevezések ellenére, a szervezeti
struktúra és a műveleti modellek hasonlósпgпban.762

4.2.2 A MILITÁRIS JELLEGŰ RENDŐRSÉG FOGALMA ÉS JELLEMZŐI
A vilпgon szпmos пllam rendelkezik a klasszikus rend ri forma és a katonai
egвségek között mintegв пtmenetet képez

rend ri egвségekkel.763 Az ilyen

szervezeteket különleges feladatokkal ruhпzzпk fel, mint példпul a tömegkezelés,
illetve egвéb nagв rend ri er ket igénвl

759

műveletek,764 valamint pénzügвi

Uo., 678-679.
Katonai szellem, fegвelem és egвéb, katonai szervezetekre jellemz jelegzetességek összefoglaló
elnevezése.
761
KRASKA, Peter B., Militarization and Policing—Its Relevance to 21st Century Police, Policing,
Vol. 1, Issue 4, 2007, 503.
762
Uo., 503.
763
Ilвenek példпul az európai csend rségek: az olasz Carabinieri, a spanвol Guarda Civil, a francia
Gendarmerie vagв a magвar Készenléti Rend rség stb.
764
Pl. zпrпs, kutatпs, védelem.
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finanszírozпsuk és humпner forrпs ellпtottsпguk sokkal jobb, mint mпs rend ri
szervezeteké.765
Ezeket a paramilitпris rend ri egвségeket Friesendorf úgв definiпlja, mint militпns
jegвekkel és rend ri jogosultsпgokkal egвarпnt rendelkez intézménвek. Véleménвe
szerint idetartoznak a csend ri, a csapat jelleget mutató rend ri szervezetek,766 illetve
a különleges rend ri er k (SWAT767).768
Kaska a paramilitпris egвségeken azokat a különböz

nagвsпgú alegвségekbe

lebontott, „csapatszolgпlatilag” intézked és kénвszerít er t alkalmazó rendvédelmi
szervezeteket érti, melвekre a katonai jellegű kiképzés és működés, valamint a
szigorú és merev, katonai mintпra működ

utasítпsi rendszer, illetve fegyelem

jellemz . Lénвeges követelménв, hogв ezek az egвségek mindig a legitim пllam
fennhatósпga alatt működjenek. Ugвanis alapvet en ez a ténвez különbözteti meg
ket a katonai szervezeti struktúra szerint szervez d gerilla csoportoktól, fegвveres
bandпktól, különböz nem пllami milíciпktól és gпrdпktól. A paramilitпris jelleg
meghatпrozпsпnпl – a fentieken túl – nincs jelent sége annak, hogв a rend r miként
gondolkodik, cselekszik, hogвan van felszerelve és öltöztetve, emlékeztet-e katonпra,
avagy sem.769 Kaska és Paulsen arra figвelmeztet, hogв a paramilitпris szervezeteken
belül kialakul az „elit” érzés és a titokzatossпg ethosza, amelв eltпvolítja, elszigeteli
ket a tпrsadalom többi részét l.770

4.2.3 AZ EURÓPAI DEMOKRATIKUS ÁLLAMOK LEGFONTOSABB
PARAMILITÁRIS RENDVÉDELMI SZERVEZETEI

Az utóbbi évtizedekben, a demonstrпciók biztosítпsa sorпn jelent sen megnövekedett
az olyan rend ri alegвségek bevetése, melвek katonai jellegű kiképzést, felszerelést,
szervezeti struktúrпt kapnak, illetve militпns jellegű filozófiпt követnek.771 Ezen
szervezetek térnвerését jelzi az is, hogв a médiпban gвakran tűnnek fel olвan képek,

765

The OECD DAC Handbook On Security System Reform - Supporting Security And Justice,
OECD, 2007, 171.
766
Formed Police Unit
767
Special Weapons and Tactics – a rend ri különleges, „kommandós” szervezetek angol elnevezése
768
FRIESENDORF, i. m., 81.
769
KRASKA, i .m., 147.
770
KRASKA, PAULSEN, i. m., 266.
771
Idézi VITALE, i. m., 289.
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amelвeken a vilпg legkülönböz bb területén kénвszerít

eszközöket visel

és

hasznпló rend rökb l пlló paramilitпris egвségek csapnak össze tüntet kkel.772
A nagв létszпmú tömeg kezelésére, a tüntet k jogellenes cselekménвeinek letörésére
kifejlesztett eszközök, felszerelések,773 szolgпlati пllatok rendszerbe пllítпsпval olвan
kollektív taktikпkat alkalmazó, er sen militпns jellegű rend ri-rendvédelmi
szervezetek születtek, mint a francia CRS774, a néhпnв éve még a francia védelmi
minisztérium alп tartozó a Gendarmarie,775 az olasz Arma dei Carabinieri, a spanyol
Guarda Civil, illetve a brit Special Patrol and Tactical Aid egвségek.776
A paramilitпris szervezetekhez soroljпk még a Nagy-Britanniпn, az 1970-es években
és az 1980-as évek elején végigsöpr
létrehozott brit Special Patrol Group

777

politikai krízis tapasztalataiból kiindulva
intézménвét is, amelвet f ként tömegkezelési

feladatokra vetnek be.778
A hazai rend ri szervezetek közül az említett szervezetek csoportjпba sorolhatjuk a –
centralizпlt magвar пllamrend rség, még a pпrtпllam idején kialakult katonai
struktúrпjпba779 szervesen illeszked , történetében 1971-ig780 visszavezethet

–

Készenléti Rend rséget is, melвnek alaptevékenвségei között megtalпlható az el re
nem tervezhet , halaszthatatlan beavatkozпst és a csapater

bevetését igénвl

feladatok végrehajtпsa is.781 A szervezet sok közös vonпst mutat a francia csend rség
mobil egвségeivel, illetve a nemzeti rend rséghez tartozó CRS-szel. Az említett
szervezetek mindegyike orszпgos hatпskörrel rendelkezik, alegвségei els sorban az
orszпg azon részén tevékenвkednek, ahol az elhelвezési körletük talпlható. Tagjaik
speciпlis képzésben részesülnek és valódi helвzeteket szimulпló gвakorlatokon
vesznek részt. E csapater ben tevékenвked szervezetek elengedhetetlen jellemz je
a szigorú katonai fegвelem és a parancsok irпnti tisztelet.782 Ugвanezek a vonпsok

772

MAURICE, i. m., 85.
sisakok, pajzsok, fegвverek, speciпlis jпrművek stb.
774
Compagnies Républicaines de Sécurité
775
MAWBY, i. m., 22.
776
Crowd Control Technologies…, i. m., XVII.
777
Magвarul: Különleges Jпr r Csoport
778
KRASKA, PAULSEN, i. m., 255.
779
FINSZTER, Közbiztonság…, i. m.,176.
780
A Honvédelmi Bizottsпg 2/221/1971. hatпrozatпban rendelte el a BM Karhatalom megszüntetését
és a Készenléti Rend ri Ezred létrehozпsпt
781
A Készenléti Rend rség Alapító Okirata, A-159/2/2012. 7 pont. 7.1. b.
782
FILLIEULE, JOBARD, i. m., 73.
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jellemzik a spanyol Companias de Reserva General 783 tömegkezelési feladatokra
létrehozott er it,784 illetve a német Bereitschaftspolizeien-t785 is.786
Magam is úgв gondolom, hogв a modern tömegkezelésre kiképzett rend rök a
testvéd és tömegoszlató felszerelésüknek, az alakzatban történ mozgпsuknak, a
pajzsok és gumibotok hasznпlatпnak köszönhet en inkпbb tűnnek kombatпns
személвnek, mintsem rend rnek. Meglпtпsom szerint ennek negatív hatпsaival
(konfliktust generпló, félelmet kelt

hatпs, er szak eszkalпciója stb.) mindenkor

szпmolni kell. A negatív hatпsokat elkerülend , nem minden demokratikus пllam
rendelkezik hasonlóan központosított, nagв létszпmú, militпns tulajdonsпgokat
mutató rendvédelmi szervezetekkel.787

4.2.4 A RENDVÉDELMI SZERVEZETEK MILITARIZÁCIÓJÁNAK FOLYAMATA
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
2014-ben

szпmos

olвan

rend ri

intézkedés

történt

az

USA-ban,

amely

tiltakozпsokhoz vezetett, több demonstrпció zendüléssé fajult. Az esetekben az volt a
közös, hogв szolgпlati fegвverükkel fehér b rű rend rök sebesítették meg halпlosan
az intézkedésük alп vont színes b rű személвeket. A tiltakozók szerint, a végzetes
következményhez vezet

rend ri intézkedések közönséges gвilkossпgok voltak,

amelвnek oka egвértelműen a rend rök rasszizmusпra vezethet

vissza.788 A

tiltakozпsok kezelésére a rend rség a magas profilú tömegkezelési stratégiпt és
taktikai eljпrпsokat vпlasztotta. A pпncélozott szпllító harcjпrműveken érkez ,
illet leg

a

tet t l-talpig

tömegoszlató

felszerelésbe

öltöztetett,

katonai

felszerelésekkel ellпtott, kevésbé halпlos fegвvereket789 és mпs kénвszerít
eszközöket hasznпló rend ri er k megjelenése azonban csak olaj volt a tűzre.790 A
demonstrпlók szembefordultak a rendvédelmi er kkel, majd egв kisebb részük
fosztogatпsba, rombolпsba kezdett. A felbomlott közrend helвreпllítпsпra tett rend ri
er feszítés éppen a kívпnttal ellenkez hatпst ért el, mivel az er szak eszkalпciója
Általпnos Feladatkörű Tartalék Szпzadoknak fordítható, csapatszolgпlati jellegű rend ri szervezeti
elemek
784
JAIME-JIMлNEZ, REINARES, i. m.,, 170.
785
Német készenléti rend rségi egвségek elnevezése
786
WINTER, i. m.,192.
787
P.A.J Waddington, Controlling Protest…, i.m., 117.
788
Julia BOSMAN, Emma G. FITZSIMMONS, Grief and Protests Follow Shooting of a Teenager,
The New York Times, honlapja, 2014.08.10.
789
kevésbé halпlos eszköz fogalmпt lпsd a Glosszпriumban.
790
Radley BALKO, After Feguson, how should police respond to protests. The Washington Post,
2014.08.14.
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nem egy esetben – mindkét oldalon – l fegвverek hasznпlatпhoz vezetett.791 A nagy
nвilvпnossпgot kapott eseménвek okпul az USA rendvédelmi szerveinek elmúlt
évtizedekre visszanвúló militarizпlódпsa és a közösségt l való elszakadпsa jelölhet
meg.
Fergusonon,792 Los Angelesen,793 New Yorkon794 és az USA több mпs településén
végigsöpr

tüntetés- és zendüléshullпm biztosítпsпra és megtörésére a rend rség

nвilvпnvalóan az er demonstrпció szпndékпval vonult ki. A tüntetések több
alkalommal is er szakossп vпltak, és a tömeg kövekkel, palackokkal, Molotovkoktéllal tпmadta meg a rendvédelmieket. Az er szakra a rend rség is er szakkal
vпlaszolt, hasznпlva a rendelkezésére пlló „kevésbé halпlos” fegвverarzenпl minden
elemét, nagв szпmban l tt ki könnвgпzgrпnпtot, AEL-t,795 illetve sokkoló grпnпtokat.
A rend rök többsége teljes véd felszerelésben szпllt szembe a tömeggel, illetve
különböz típusú, eredetileg katonai célra gвпrtott pпncélozott harcjпrműveket is
igénвbe vett. Szпmos felvételen lпtható, ahogв az USA katonai er i szпmпra tervezett
és

a

közelmúltban

búvónвílпsaiban

пlló

vívott

hпborúkban

rend rök

olвan,

hasznпlt

jпrműre

MRAP796

telepített

harcjпrművek

nagвteljesítménвű

fegвverekkel céloznak a tömegre, mint példпul a mesterlövészpuskпk. Az oszlatпsra
vezénвelt rend rök közül sokan katonai jellegű, terepszínű egвenruhпt, katonai
felszerelési tпrgвakat viseltek és els sorban hadi célra gвпrtott automata
l fegвvereket hordtak. Szпmos szemtanú szпmolt be arról, hogв az eseménвekre
adott rendvédelmi vпlasz sorпn hasonló fegвverzetet hasznпltak, mint egв katonai
művelet idején, Irakban vagв Afganisztпnban, és ezért a rend ri műveletek alatt a
település inkпbb hasonlított egy harci övezethez, mint egв amerikai vпroshoz.797

Háborús övezet lett az amerikai kisvárosból a fekete tini meggyilkolása után. 2014.08.13.
http://444.hu/2014/08/13/haborus-ovezet-lett-az-amerikai-kisvarosbol-a-fekete-tinimeggyilkolasa-utan/
792
Rory CARROLL, Jon SWAINE, Missouri governor declares state of emergency and curfew in
Ferguson. The Guardian honlapja, 2014.08.17.
793
Jason KANDEL, Michael LARKIN, Nearly 200 Arrested in LA on Second Day of Ferguson
Demonstrations, NBC Los Angeles honlapja, 2014.11.25.
794
Kirstan CONLEY, Tara PALMERI, Reuven FENTON, Priscilla DEGREGORY, NYPD braces for
riots over Ferguson decision, New York Post honlapja, 2014.11.25.
795
Pl. gumilövedék, babzsпk
796
Mine-Resistant Ambush Protected – aknatпmadпs és rajtaütés elleni védelemmel ellпtott
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TAUB, Amanda, Why America's police forces look like invading armies, Vox honlapja,
2014.08.24.
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A több héten пt ismétl d tüntetések és zendülések, fosztogatпsok ellen a rend rség
minden eszközzel megpróbпlt szembeszпllni, ígв szükségпllapotot, kijпrпsi
tilalmat,798 légtérzпrat799 is elrendeltek, illetve a Nemzeti Gпrdпt is bevetették.800
A zendülések okai egвértelműen mélв és összetett tпrsadalmi okokra vezethet k
vissza, de megпllapítható, hogв az Egвesült Államok egвmпstól teljesen független, –
a magвarhoz hasonló – centralizпlt vezetést nélkülöz
tömegkezelését egв belülr l jöv

rend ri szerveinek

anomпlia, a rend rség felfegвverzése és

militarizпlпsa is befolвпsolta. A szakért k ezt a folвmatot jelölték meg a magas
profilú tömegkezelési stratégia alapvet okaként.801

4.2.4.1 A paramilitáris rendőrség térnyerése az USA-ban
Balko mпr 2006-ban arra figвelmeztetett, hogв az USA kormпnвzata túlzott
költségvetési forrпsokat biztosít a rend ri szervek felfegвverzésére és egвre nagвobb
szпmban hoznak létre SWAT egвségeket, még a kisebb lakossпgú vпrosokban is.
Ezek az

egвségek

minden

csekélв súlвú

rendvédelmi

feladatot

katonai

(„kommandós”) eszközök és eljпrпsok segítségével, a kénвszerít er arпnвtalan és
sokszor indokolatlan bevetésével igвekeznek megoldani.802
Az els

SWAT egвséget 1966-ban, Los Angelesben hoztпk létre, egв a

mez gazdasпgi munkпsok zendülése kezelésére korпbban felпllított speciпlis
rendfenntartó egвséget véve alapul.803 Az ilyen egвségek fejl dése és térnвerése a
Ronald Reagan elnöksége804 alatt meghirdetett „War on Drugs”805 alatt indult meg,806
amelвhez a George W. Bush elnök neve пltal fémjelzett, és a 2001. szeptember 11-én
elkövetett merénвletekre vпlaszul megindított „War on Terror”807 adott tovпbbi
lökést.808 Az USA Védelmi Minisztériuma ezekre a „hпborúkra” hivatkozva – szinte
798

Rory CARROLL, Jon SWAINE, Missouri governor declares state of emergency and curfew in
Ferguson, The Guardian honlapja, 2014.08.17.
799
U.S. approved Ferguson no-fly area to block media, US Today honlapja, 2014.11.02.
800
Jay NIXON, Missouri Highway Patrol Will Take Over Supervision Of Security In Ferguson,
Huffington Post honlapja, 2014.08.14.
801
Melanie EVERSLEY, Getty photographer arrested in Ferguson, Mo., unrest, USA Today
honlapja, 2014.08.19.
802
Radley BALKO, Overkill-The Rise of Paramilitary Police Raids in America. Washington D.C,
Cato Institute, 2006, 5.
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BALKO, i. m., 6.
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1981-1989
805
Magвarul: Hпború a kпbítószer ellen
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KRASKA, PAULSEN, i. m., 255.
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BALKO, After Feguson…, i. m.
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korlпtok nélkül – osztotta meg a rendelkezésére пlló hírszerzési, felszerelésifegвverzeti, kiképzési-taktikai és technológiai tudпsпt és eszközrendszerét.809 A
Pentagon 1990-ben, az 1033 elnevezésű programjпnak megvalósítпsпra mintegy
egвmillió dollпr értékben adott пt eszközöket a rendvédelmi szerveknek, ez az érték
2013-ra mпr elérte a Őő0 milliót. A program sorпn a rendfenntartпsért felel s
szervezetek mintegв Ő,3 milliпrd dollпr értékben jutottak katonai célú eszközökhöz.
Csak az Obama-kormпnвzat alatt cserélt ígв gazdпt több tízezer darab automata
fegвver, több ezer terepszínű öltözet, éjjellпtó készülék, hangtompító.810

4.2.4.2 Az USA rendvédelmi szerveivel és a militarizáció
jelenségével szemben megfogalmazott kritikai észrevételek
Az пllig felfegвverezett egвségeket a szakemberek, a kutatók és a jogvéd k részér l
több kritika is éri, mivel azokat f ként olвan kisebb súlвú intézkedések sorпn vetik
be, mint hпzkutatпsok biztosítпsa,811 vagy kisebb jelent ségű razziпk,812 illetve hogy
id nként fegвvereikkel és módszereikkel indokolatlanul magas kпrt okoznak.813
Mпsik – sokkal súlвosabb – jelenség, amelвet a paramilitпris rend rség ellenz i éles
hangon kérnek szпmon a SWAT egвségeken és a militпris beпllítottsпgú rend rökön,
az, hogв a tevékenвségükt l vagв az пltaluk hasznпlt eszközökt l megsérült vagв
elhalпlozott személвek szпma rendkívül magas. Az FBI814 пltal összegвűjtött, a
2009-2013 id szakra vonatkozó adatokat vizsgпlva megпllapítható, hogв az USAban évente Ő00 f

körül van azoknak a szпma, akiket a rend rök jogszerűnek

min sítve öltek meg az intézkedéseik sorпn.815
A halпllal jпró intézkedések szпma, illet leg az intézkedések halпlos пldozatainak
szпma nem marad következménв nélkül. A Gallup 2015. évi felmérése szerint az
USA rendvédelmének bizalmi indeбe a 2013-as 57%-ról ő2%-ra esett vissza.
Utoljпra ilвen alacsonв értéket 1993-ban mutattak ki.
809

A véleménвek szerint a

KRASKA, PAULSEN, i. m.. 7.
Department of Defense Excess Property Program (DoD 1033)
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War Comes Home – The Excessive Militarization of American Policing, ACLU Foundation, New
York, 2014, 4.
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Jeff WEINER, Criminal Barbering? Raids at Orange County shops lead to arrest, raise question,
Orlando Sentinel honlapka, 2010.11.07. - http://articles.orlandosentinel.com/2010-11-07/health/osillegal-barbering-arrests-20101107_1_criminal-barbering-licensing-inspections-dave-ogden
(Letöltve: 201Ő.08.27.)
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Tom MACKEY, In One Quote, Colorado Man Trashes the "Paramilitary Thugs" That Destroyed
His Home, Policy.Mic honlap, 2015.06.07.
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Federal Bureau of Investigation – az USA Szövetségi Nвomozó Irodпja
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Justifiable Homicide by Weapon, Law Enforcement, 2009-2013. Federal Bureau Of Investigation
honlapja, 2013.
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visszaeséshez jelent sen hozzпjпrultak azok a 201Ő-2015-ben történt rend ri
intézkedések, amelвek sorпn az intézkedés alп vontak tisztпzatlan körülménвek
között hunвtak el. A legnagвobb esés a spanвol nвelvű kisebbség esetében volt
mérhet (8%), de a fehér, a fekete és az egвéb nem fehér lakossпg esetében is 3, 6,
illet leg 7% csökkenés volt kimutatható.816
Egвes véleménвek szerint, mivel az USA lakossпga olвan sok fegвvert birtokol,
hogy sajпt védelmük érdekében az amerikai rend röket arra tréningezik, hogв éppen
azoktól az emberekt l tartsanak, akiket meg kellene védeniük. A kiképzések sorпn
azt sulвkoljпk beléjük, hogв a rend rgвilkosoknak mindössze két dologra van
szükségük: szпndékra és alkalomra az öléshez. A szпndék ellen – meglпtпsuk szerint
– a rend r csak keveset képes tenni, az ellenséges fellépést viszont korlпtozhatja
annвiban, hogв felkészülten és gвorsan reagпlva hпrítja el azt.817
Az USA-ban – Bier adatai alapjпn – folвamatosan csökken a fegвvert birtoklók
szпma. Ez a folвamat mпr a rend rség militarizпciója el tt megkezd dött, és azzal
pпrhuzamosan is tart. Jelenleg a lakossпg 32%-a, míg az 1970-es években, a lakossпg
több mint ő2% rendelkezett l fegвverrel. Ez az érték a hпborúk, a recesszió, a
terrortпmadпsok és a bűnözés helвzete ellenére is csökken. A gвilkossпgok, az
er szakos nemi közösülések, a rablпsok, és a tulajdon ellen elkövetett
bűncselekménвek szпma is folвamatosan csökken tendenciпt mutat, egészen a 90-es
évek elejét l fogva. Bier éppen ezért úgв gondolja, hogв a rend rség felfegвverzése,
mint az er szak burjпnzпsпra adott vпlasz hibпs, hiszen ez a burjпnzпs
tulajdonképpen nem is létezik.818
A tömegkezeléssel foglalkozó rendvédelmi szakemberek között talпlunk olвanokat
is, akik nem osztjпk a f sodorvonalba tartozók elgondolпsait. Chris Burbank, a Salt
Lake City rend rségének vezet je kijelentette: лn személв szerint nem szeretem a
tömegoszlató felszerelést. Néhпnвan azt mondjпk, ezzel nagвobb kockпzatnak
teszem ki a rend reimet. Lehetséges, de a kockпzat a munka része. Meg vagвok
gв z dve arról, hogв ha magunkra vesszük a tömegoszlató felszereléseket, azzal egв
dolgot közlünk: dobпljatok rпnk követ és palackokat. Ezzel mi magunk provokпljuk

816

JONES, Jeffrey M., In U.S., Confidence in Police Lowest in 22 Years, Gallup honlap, 2015.06.19.
Daniel BIER, By the Numbers: Is Private Gun Ownership Responsible for Police
Militarization=The Freeman, ed. Max Borders, Vol. 64, No 8, 2014, 9.
818
Uo., 10.
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ki a konfliktust. Csak a kétirпnвú kommunikпció és az egвüttműködés az, ami
szпmít. Ha az egвik oldal túlreagпlja a dolgokat, minden széthullik. Burbank 2011ben, az Occupy elnevezésű tiltakozó mozgalom idején gвakorlatban is megmutatta,
hogв elgondolпsai nemcsak elméletben működnek, hanem a gyakorlatban is.
Szemben mпs, magas profilú eljпrпsokat preferпló vezet kkel, képes volt vпrosпnak
tömegkezeléssel összefügg

konfliktushelвzeteit er szak alkalmazпsa nélkül

megoldani.819
A sajпt körzetében szerzett tapasztalatairól Steve Anderson, Nashville vпros rend ri
vezet je a következ ket nвilatkozta az egвik demonstrпció utпn: „Olвan emberekkel
volt dolgunk, akik rendkívül jó magatartпst tanúsítva, az utcпt és mпs fórumokat
hasznпltak arra, hogв kifejezzék gondolataikat, elképzeléseiket. Vandalizmusra, az
er szakra semmilвen formпban nem került sor. Ami nekem feltűnt, az az volt, hogy
az emberek még a helвszínen hпtrahagвott szemetet is összeszedték maguk utпn.”820
Az Egвesült Államokat sokan kritizпljпk, mivel magпt a „szabadsпg földjének”
titulпlja, ugyanakkor különböz

kihívпsok (terrorizmus, a kпbítószer, bűnözés)

ürügвén vezetett „hпborúk” sorпn egвre többször nвirbпlja meg polgпrai
szabadsпgjogait.821 A robosztus rendvédelemi politikпja pedig odavezetett, hogв
nincs még egв пllam, ahol ennвi822 rab töltené szabadsпgvesztését.823
A paramilitпris rend ri egвségek elszaporodпsa, hatпskörük kiterjesztése elmossa a
hatпrokat az USA rendvédelmi és katonai apparпtusa között,824 ígв nem meglep ,
hogy a katonai szervezeteinek „rend rösödési” tendenciпja is észrevehet

a

rend rség militarizпciója mellett.825 Ezek a szervezetek ugyanis bizonyos
műveletekben inkпbb rend ri, mint katonai feladatokat vпllalnak magukra.826 A
hadsereg és a Nemzeti Gпrda rutinszerűen hajt végre tömegkezelési feladatokat a
külföldi hadműveleti zónпkban, illetve az Amerikai Egвesült Államokhoz tartozó

819

Radley BALKO, A Police Chief Tries To Reform The System From Within, The Huffington Post
honlapja, 2013.10.30.
820
Radley BALKO, Nashville’s police chief is pretty great, The Washington Post honlapja,
2014.12.29.
821
SÁROSI Péter, „Zéró tolerancia” – Veszélyes illúziók a rendfenntartásáról, Beszél , XIII. évf, 3.
sz, 2008. 10.
822
2,Ő millió f – 2014-es adat
823
WAGNER, Peter, SAKALA Leah, Mass Incarceration: The Whole Pie. Prison Policy honlapja,
2014.03.12.
824
KRASKA, i .m., 144.
825
angol anвanвelvű szerz szóképzése: Police-icizing
826
KRASKA, Militarization and Policing…, i. m., 513.
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területeken egвarпnt. Ilвen esetre példa a Puerto Rico пllam egвik szigetén történtek,
ahol az ott elhelвezked

tengerészeti kiképz bпzis ellen tüntet kkel szemben a

tengerészet munkatпrsai intézkedtek és alkalmaztak er szakot.827

4.2.5 A MILITARIZÁCIÓ NEGATÍV HATÁSAI, A PARAMILITÁRIS SZERVEZETI
FORMA HÁTRÁNYAI

A militпns rend rség mítosza intézménвi konzervativizmusra való hajlamot és a
beosztottak irпnвítпsпnak képességében való bizonвtalansпgot jelez. A rendszer az
пllandó elöljпrói jelenléten, felel sségen és irпnвítпson alapszik, melв viszont nem
valósítható meg a rend rök hétköznapi tevékenвségében, mivel az elöljпró nincs
mindenhol és minden id ben jelen. A rend rnek viszont olвan tпrsadalmi
körnвezetben kell gвors döntéseket hoznia, jogszerűen és szakszerűen intézkednie,
ahol a tekintélвt mпr nem tisztelik, ahol a polgпrok nem fogadjпk el automatikusan
azt, hogв mпsok mondjпk meg szпmukra mit tehetnek és mit nem, tovпbbп „civil
fejjel” nem tudjпk értelmezni a parancsuralmi viszonвokat sem.828
A paramilitпris rend ri egвségek problémпja, hogy nem mindig tudnak megfelelni a
biztonsпgi szféra szélesebb, stratégiai szintű elvпrпsainak és a közösség
szükségleteinek. Ennek az az oka, hogв a magasabb szintű vezetésnek alпrendelt
szervezeti elemeknek nincs megfelel en mélв kapcsolatuk a szolgпlatukkal érintett
helвi szervekkel és a lakossпggal,829 mivel munkatпrsaik пltalпban kisebb-nagyobb
jпrműveken, csoportosan mozognak ahelвett, hogв meghatпrozott jпr rútvonalakon a
lakossпggal kapcsolatba kerülve jпr röznének.830
Az Egвesült Kirпlвsпg rend rségét vizsgпlva Jefferson leszögezi, hogв a
paramilitпris rend ri gondolkodпsmód egвségesített, пltalпban nem hajlandó
kompromisszumra, természeténél fogva provokatív és er szakos.831 Ennek
következtében

a

katonai

minta

alapjпn

szervezett

rend rségek

dolgozói

hajlamosabbak a brutalitпsra, mivel t lük vezet ik „vak” engedelmességet kívпnnak
meg, illetve azt nevelnek beléjük. Mпsok szerint viszont a jogsértések megel zésére
éppen a rend rök feletti egвséges és szigorú felügвelet lehet az egвik garancia,
827

US Navy must use restraint against protesters in Vieques, Puerto Rico, Amnesty International,
2001.
828
MOSKOS, i. m., 25.
829
The OECD DAC Handbook On Security System Reform - Supporting Security And Justice,
OECD, 2007, 171.
830
Call, i. m., 19.
831
Idézi KRASKA, PAULSEN, i. m., 255.
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különösen ott, ahol a kevésbé militarizпlt rend rök kiképzettsége, koordinпciója és
felszerelése gвenge színvonalú.832 Call viszont kritikusan szemléli a katonai
fegвelem és parancsuralmi rendszer hatпsпt, mert véleménвe szerint az alппssa a
rend rök egвéniségéb l adódó el nвöket, a mérlegelés és rugalmassпg elvét, illetve
ezek helвett elszemélвteleníti a szervezetet.833
Moskos, a rend riskolпk pszeudo-militпns attitűdjét teszi felel ssé abban, hogв a
rend rtanulóknпl megnehezítik a problémamegoldпs, a gвors cselekvés, illetve az
önпlló gondolkodпs képességének, illetve a gondolatok tiszta kifejezésének
kialakulпsпt.834
Egyes kutatók – a rend rség militпris jellemz it vizsgпlva – felhívtпk a figвelmet
arra,835 hogв ennek a gondolkodпsmódnak az egyik oka éppen a kénвszerít
eszközök

tömegkezelésben

betöltött

dominanciпja.836

Jefferson

szerint,

a

paramilitпris képességek és felszerelések provokatívak, és megfélemlítik a
tüntet ket,

hozzпjпrulnak

az

er szakkal

kapcsolatos

önbeteljesít

jóslatok

megvalósulпsпhoz, illetve a ténвleges konfrontпció hevében gвakran szabadulnak ki
az irпnвítпs és ellen rzés alól.837
A kénвszerít

eszközök fegвvertelen, békés tömeg elleni bevetése mindig

problematikus, mivel alппssa a rendfenntartó szervezet tekintélвét, rombolja a róla
kialakított tпrsadalmi képet, tovпbbп gвengítheti a szervezet kohéziójпt és a
fegвelmet. A tömegkezelést végz rend rök akпr azonosulhatnak is a tömegben lév
polgпrtпrsaik céljaival, illetve hatalommal szembeni követeléseivel. A katonai jellegű
kiképzés és a parancsuralmi rendszer célja éppen az, hogв biztosítsa a rendfenntartók
hatalom és vezet ik irпnti lojalitпsпt, azonban az el bb említett ténвez k
alпmoshatjпk ezt a célt.838
Szamel leszögezi, hogв a rend rségnek fegвveres testületnek kell lennie, azonban ez
a ténв nem kell, hogв törvénвszerűen vonja maga utпn a katonai jellegű hierarchiпt
Idézi della PORTA, REITER, Introduction – The Policing…, i. m., 4.
Idézi VITALE, i. m., 289.
834
MOSKOS, i. m., 2.
835
Crowd Control Technologies…, i. m., 33.
836
Uo., 55.
837
REINER, i. m., 46.
838
Philippe DROZ-VINCENT, The Military Amidst Uprising And Transitions Int He Arab
World=The New Middle East – Protest And Revolution In The Arab World, ed. FAWAZ, A.
Gerges, Cambridge University Press, New York, 2014, 191.

832

833

192

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

és fegвelmet, illetve a teljes centralizпltsпgot.839 Korinek felhívja a figвelmet, hogв a
militarizmus kпros következménвeit a polgпri értékek meg rzése és védelme útjпn
lehet elkerülni.840
Platón az пllam erénвeit, és vele egвütt a köztпrsasпg

rei legf bb erénвeit a

következ négв jellemz ben hatпrozta meg: bölcsesség, bпtorsпg, józan önmérséklet
és igazsпgossпg.841 Magam is úgв gondolom, hogв a rend ri szakma lénвege egв
szabad tпrsadalomban nem az, hogy a rend r harcos legвen, és félelemben tartva
irпnвítsa és uralja embertпrsait, hanem az, hogв rként védelmezze

ket. E cél

érdekében, a demokratikus tпrsadalmak rend ri szerveinek tevékenвségében és
szervezeti értékeiben az adott tпrsadalom legf bb értékeinek kell visszatükröz dniük.

4.3. A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA, RÉSZKÖVETKEZTETÉSEK
A negвedik fejezetben vizsgпltam a zéró tolerancia elvének nevezett rendvédelmi
filozófia és az elrettentésen alapuló rendvédelmi megközelítés sajпtossпgait, és azok
közösségre gвakorolt hatпsпt. Megпllapítottam, hogв míg mindkett a bűn hatékonв
megel zésére törekszik, addig kontraproduktív hatпsuk révén erodпljпk a közösség
bizalmпt. Ez viszont ellene hat a hatékonвsпgnak, mivel elidegeníti a polgпrokat a
rend rségt l.
Meghatпroztam a magas és az alacsonв profilú tömegkezelési stratégiпk jellemz it,
különbségeit, taktikпit és eszközeit. Igazoltam, hogв a nagв él er t és kénвszerít
eszköztпrat felvonultató tömegkezelési elgondolпs, annak ellenére is a magas profilú
filozófiпt követi, ha a rend rök nem viszonвulnak ellenségesen a tüntet khöz, és
alkalmazzпk a facilitпció elvét. Megпllapítottam, hogв a nagвszпmú rend r
tüntet khöz

közeli

jelenléte

elrettent

hatпsú

lehet,

és

a

demonstrпlók

biztonsпgérzetét inkпbb csökkenti, mintsem er síti.
Meghatпroztam a „vezetés és irпnвítпs” jellegű tömegkezelési szemlélet jellemz it,
illetve elemeztem a tömegoszlatпs, a „containment” taktika és a fizikai akadпlвok,
valamint a véd felszerelések alkalmazпsпnak gвakorlatпt, megпllapítva azok el nвeit
és hпtrпnвait. Példпkon keresztül mutattam be, milвen negatív következménвekkel
SZAMEL Lajos, A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai, Bp., Magyar
Tudomпnвos Akadémia Államtudomпnвi Kutatпsok Programirodпja, 1990, 91-92.
840
KORINEK, i. m.,142.
841
Platón, Az állam, Bp, Gondolat Könвvkiadó, Ő. kiadпs, 199Ő, 1ő2.
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jпrhat az elrettentésen és a kénвszerít er primпtusпn alapuló tömegkezelés, amelв
nemcsak a diktatórikus, de a demokratikus orszпgok rendvédelmének is meghatпrozó
stratégiпja lehet.
A szakirodalomban talпlt megпllapítпsokra és példпkra tпmaszkodva feltпrtam a
magas profilú tömegkezeléssel szemben megfogalmazott kritikai észrevételeket, és
megпllapítottam, hogв a rend rök tüntet kkel szembeni tömeges felпllítпsa szпmos
esetben azzal jпr, hogв a demonstrпlók céltпblпjпvп vпlnak. Mivel a magas profilú
tömegkezelés nagв er k bevonпsпt igénвli, ezпltal jelent s költségekkel is jпr.
Megпllapítottam, hogв az alacsonв profilú tömegkezelés alapvet jellemz je, hogв a
magas profilhoz képest jóval kevesebb rend r telepítésével igвekszik elérni céljait.
Ellentétben a magas profilú tömegkezeléssel, a rend rök a polgпrok szпmпra
megközelíthet ek maradnak, mivel felszerelésük, szпmuk, elhelвezkedésük nem fejt
ki elrettent hatпst.
A fejezetben vizsgпltam tovпbbп a rend rség militarizпciójпnak nemzetközi
folвamatait, jellemz it és a rendvédelemre, a közösség bizalmпra gвakorolt hatпsait
is. Megпllapítottam, hogв míg a katonai szervezetek bels

rend fenntartпsпból

történ kizпrпsa alapvet követelménв a modern пllamok esetében, addig a modern
rend rségek vilпgszerte пtveszik a katonai szervezetek jellemz it, eljпrпsait és
taktikпit.
Meghatпroztam a militпris rend rség fogalmпt és a militarizпció tartalmпt.
Megпllapítottam, hogв a militпris rend rségeket különböz , katonai jellegű
szervezeti elemekbe szervezik, katonai jellegű drillek segítségével képzik, és
jellemz rпjuk a szigorú és merev, katonai mintпra működ utasítпsi rendszer, illetve
a fegyelem.
Meghatпroztam az európai demokratikus пllamok legfontosabb paramilitпris
rendvédelmi szervezeteit, és megпllapítottam, hogв a Készenléti Rend rség
egвértelműen közéjük tartozik, mivel esetében is kimutathatók militпris jellemz k.
Bemutattam az USA rendvédelmi szerveinek militarizпciós folвamatпt, melв sorпn
az orszпgban teret nвertek a paramilitпris rend ri szervezetek. Kiemelt hangsúlвt
fordítottam az USA rendvédelmi szerveivel és a militarizпció jelenségével szemben
megfogalmazott
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militarizпció létjogosultsпgпt és indokoltsпgпt.
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5. A KÖZÖSSÉGI MÉDIA HATÁSA A
TÖMEGRENDEZVÉNYEKRE ÉS
A TÖMEGKEZELÉSRE
A korпbbi fejezetekben vizsgпltam a kommunikпció tömegkezelésben betöltött
szerepét és megпllapítottam, hogв az az eseménвek kézben tartпsa, a felek közötti
pпrbeszéd, az er szak eszkalпciójпnak megakadпlвozпsa, illetve deszkalпciója
érdekében rendkívül fontos. A kommunikпció csatornпit kialakítani azonban nem
egвszerű feladat, különösen szem el tt tartva azt a követelménвt, miszerint az
informпciónak térben és id ben lehet leg egвszerre és azonnal kell elérni nagвszпmú
fogadó felet. A XX. szпzad végéig az ilвen kommunikпciós csatornпt szinte kizпrólag
a hagвomпnвos média (televízió, rпdió, nвomtatott sajtó) jelentette, amelв azonban a
lentebb tпrgвalt okoknпl fogva nem alkalmas az ilвen jellegű informпcióközvetítésre.
Az elmúlt évszпzad végén azonban, az internet és a mobil kommunikпciós eszközök,
különösen

az

okostelefonok

elterjedésével

a

kommunikпcióпramlпs

olвan

min ségéhez jutott az emberiség, amelв sok korпbbi problémпra nвújt megoldпst és
szпmos akadпlвt felszпmolt. Az internet fejl dése lehet séget teremtett egв újfajta
média megszületésére is, amelв aztпn teljesen пtrendezte a korпbbi hírszolgпltatпs és
a kommunikпció vilпgпt.842 A közösségi média mпra mпr teljesen bevonult a
hétköznapjainkba, és nemcsak a fiatal generпciók sora és nemcsak szórakozпsra
hasznпlja azt, hanem egвre inkпbb пtszövi a tпrsadalmat, szerepet követelve magпnak
a közösségek tevékenвségének legkülönböz bb szegmenseiben. A közösségi média
ígв nem csupпn a szórakozпs egвik formпja, hanem egв olвan kommunikпciós
csatorna is, amelвet a politikai mozgalmak és – többek közt – a rendvédelmi szervek
is felhasznпlhatnak céljaik érdekében. Ebben a fejezetben azt vizsgпlom, hogв
hogyan jöttek létre a kutatпsom szempontjпból relevпns közösségi hпlózatok, milвen
hatпssal vannak a hagвomпnвos hírközlésre és kommunikпcióra, milвen szerepet
töltenek be a politikai demonstrпciók szervezésében, illetve miként hasznпlhatja azt
fel a rend rség sajпt céljaira, különösen a tömegkezelés terén.

842

Adapting to protest, 2009, i. m., 24.
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5.1. A KÖZÖSSÉGI MÉDIA KIALAKULÁSA, SZEREPE
A közösségi média kifejezés az angol „social media” fordítпsaként került пt a magвar
nвelvbe és egв olвan platformok összefoglaló elnevezése, amelв különböz kisebbnagyobb közösségeknek biztosít megnвilvпnulпsi teret, fórumot, agorпt. 843 Fontos
jellemz je, hogв az informпciót hatékonвan és gвorsan tudja kézbesíteni, miközben
könnвen kezelhet , valamint költséghatékonв.844
A közösségi média azoknak az eszközöknek és platformoknak az összessége, amelв
a felhasznпló szпmпra lehet vé teszi az informпció el пllítпsпt és globпlis
megosztпsпt.845
A globпlis ténвez vé vпló közösségi média annak az informпciós tпrsadalomnak a
terméke – és egвben az emberi egвüttélés új eszköze – „ahol az információ
hálózatba szervezett előállítása, tárolása játssza a legfontosabb szerepet”.846
A 2003-ban kiadott Magвar Informпciós Tпrsadalom Stratégia szerint, informпciós
tпrsadalomról akkor beszélhetünk, ha „az információs ágazat társadalmi, gazdasági
súlya dominánssá válik, az információ beépül az egyének, szervezetek és intézmények
mindennapjaiba, és a társadalmi kommunikáció nagy része a digitális csatornákon
zajlik. Az információ mind szélesebb körű és könnyű elérése, fokozott termelése és
átalakítása elősegíti a társadalom megújulását, mobilizációját, utat nyit az egyéni
kezdeményező készségnek, vállalkozó kedvnek, szélesíti a civilizációs termékek,
kulturális javak fogyasztását, továbbá globálissá teszi az emberi tudás megszerzését
és megosztását, és soha nem látott mértékben sokszorozza meg azt”.847
Az informпciós tпrsadalom alapjпt a több mint két milliпrd ember пltal hasznпlt
internet jelenti, amelв a közösségi hпlózatok szпmпra is biztosítja azt a keretet,
amelвen belül a felhasznпlók kölcsönös kapcsolat kialakítпsпra képesek.848 Ahhoz,
hogв egв adott hпlózatot közösséginek nevezhessünk, a felhasznпlók részére
BARÁT Tamпs, Média és társadalom – Társadalmi (közösségi) média=Tudományos közlemények,
Gazdaság és szociális demokrácia, szerk. G. MÁRKUS Gвörgв, Bp., Általпnos Vпllalkozпsi
F iskola, 2011, 1ő3.
844
BAIN, ROBINSON, CONSER, i. m., 273.
845
Ravi GUPTA, Hugh BROOKS, Using Social Media for Global Security, Indianapolis, John Wiley
& Sons, Inc., 2013, 18.
846
BÁNYAI Edit, NOVÁK Péter, Online üzlet és marketing, Bp., Akadémiai Kiadó, 2011, 17.
847
Magyar Információs Társadalom Stratégia, Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2003, Ő.
848
MARKOS-KUJBUS лva, GÁTI Mirkó, A közösségi média mint online stratégiai
eszköz="Coopetition" Verseny és együttműködés a marketingben, Bp., Magyar Marketing
Szövetség Marketing Oktatók Klubja 18. Orszпgos Konferencia, 2012, 2.
843
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lehet séget kell biztosítson arra, hogв egв adott rendszeren belül nвilvпnos vagв
félig nвilvпnos, tematizпlt lapot hozhassanak létre, tovпbbп összeköttetést kell
biztosítania az egвmпssal kapcsolatban пlló személвek között, úgв hogв azok
beletekinthessenek egвmпs kapcsolatrendszerébe. A közösségi hпló pontjaiban
markпns tпrsadalmi-közösségi csoportok, illetve egвének helвezkednek el, közöttük
egyfajta tudatos és szпndékos kapcsolat jön létre.849
Ellentétben a hagвomпnвos médiпval, ahol az informпciót, a híreket különböz
„hivatпsos” aktorok, a televíziókat, rпdiókat, a nвomtatott sajtó orgпnumait birtokló
cégek пllítjпk el

és szпllítjпk a „fogвasztó” részére, a közösségi médiпban az

informпciót maguk a felhasznпlók hozzпk létre és teszik hozzпférhet vé a hпlózathoz
kapcsolódó személвek szпmпra. Míg a hagвomпnвos média esetében az
informпcióпramlпs egвirпnвú folвamat az el пllító és a fogвasztó között, addig a
közösségi médiпban az informпció fogвasztója egвben annak el пllítójпvп is vпlik.
Ez a folвamat többek szerint a tudпs demokratizпlódпsпhoz vezet, mivel a közösségi
médiпban bпrki, bпrmikor megjelenhet és oszthat meg közleménвt, amelвre
ugвanúgв bпrki reagпlhat.850
A közösségi médiпnak jelenleg még nincs egвséges fogalma, de az egвes
meghatпrozпsokból kibonthatók azok a közös elemek, amelвek megléte szükségszerű
ahhoz, hogв közösségi médiпról beszélhessünk. Ezek szerint a közösségi média
olyan internet alapú alkalmazпsokat (application), eszközöket takar, amelвek az új
informпciós technológiпkra építenek és lehet séget biztosítanak a felhasznпlók
részére, hogв informпciókat, tartalmakat hozzanak létre, illetve osszanak meg vagв
пramoltassanak,

tovпbbп

azokkal

kapcsolatban

véleménвeket

és

nézeteket

nвilvпnítsanak ki.851
A közösségi média legismertebb formпi közé az egвüttműködési projekteket (pl.
Wikipédia), a blogokat, a tartalomközösségeket (Youtube, Flickr), a közösségi
hпlókat (Facebook, Tаitter), valamint a virtuпlis jпtékvilпgokat soroljuk.852

KISS József, SIPOS Erika, Közösségi hálózatok és hatásuk a társadalomra, Bp., SZVT Kutatпsi és
Fejlesztési Központ, 2011, 8.
850
BARÁT, i. m., 162.
851
MARKOS-KUJBUS, GÁTI, i. m., 3–4.
852
Andreas M. KAPLAN, Michael HAENLEIN, Users of the World, unite! The challenges and
opportunities of Social Media, Business Horizons, Vol. 53, 2010, 62–64.
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Az internet el djének szпmító Arpanet 1969-es indulпsпtól jelent s fejl désen és
vпltozпson ment keresztül az informatika vilпga, mire az 1990-es években
felbukkantak a közösségi média

seinek tekinthet

аebfelületek.

siбdegrees.com,

A

classmates.com,

els

alkalmazпsok és

friendster.com

arra

a

hпlózatelméleti elvre épültek, melв szerint hat személвen keresztül bпrkivel
kapcsolatba kerülhetünk a vilпgon.853
A hпlózati platformok mellett megjelentek a cseveg alkalmazпsok is854, amelyek az
üzenetküldés mellett mпr különböz
voltak.

formпtumú file-ok пtadпsпra is alkalmasak

855

2003-at követ en újabb пttörés történt, és olвan új szolgпltatпsok jelentek meg,
amelвek még napjainkban is léteznek, és nagвszпmú regisztrпlt felhasznпlójuk révén
komolв hatпst gвakorolnak a tпrsadalom különböz

területeire. 2003-ban Tom

Anderson és tпrsai hoztпk létre az els közösségi médiпval azonosítható MвSpace-t,
melв a felhasznпlóinak blog írпsra, audiovizuпlis anвagok megosztпsпra, csevegésre
adott lehet séget.856

5.2. A LEGISMERTEBB KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK
Az elmúlt két évtized alatt vilпgszerte szпmos közösségi médiaszolgпltatпs jelent
meg,857 de globпlis szinten leginkпbb elterjedni a Facebook, a Tаitter és a Youtube
tudott. 2016 júliusпban 3,Ő1ő milliпrd személв rendelkezett internet eléréssel,858
amelв a Föld lakossпgпnak859 közel a fele. Az internetet hasznпlók közül 2,206
milliпrdan csatlakoztak valamelв közösségi hпlózathoz, melвeket 1,92ő milliпrdan
mobil eszközökr l is lпtogatnak, melв szпm mпsodpercenként 12-vel n (napi 1
millió).860

853

KISS, SIPOS, i. m., 12.
Példпul az ICQ vagв az IRC
855
NAGY, i. m., 10–11.
856
KISS, SIPOS, i. m., 13.
857
Ilвen szolgпltatпs volt az azóta mпr feledésbe merül magвar IWIW, illetve MвVip.
858
Internet users in the world, Internet Live Stats honlapja, 2016.07.18.
859
7 3ő7 millió f
860
Kadie REGAN, 10 Amazing Social Media Growth Stats From 2015, Social Media Today honlapja,
2015.08.10.
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A fenti szпmokból lпtható, hogв a közösségi hпlózatok irпnt nagв érdekl dés
mutatkozik. Az alпbbi alfejezetben a kutatпsom témпjпt leginkпbb érint

hпrom

közösségi hпlózatot ismertetem röviden.

5.2.1 FACEBOOK
A Facebook-ot 2004-ben indította el Mark Zuckerberg, a Harvard egвetem
hallgatója, hogв egв olвan platformot teremtsen, melв segítségével elektronikus
kapcsolatot létesít hallgatótпrsai között. Ez eredetileg csak az egвetemen belül
működ közösségi hпlózat hamarosan kilépett az intézménв falai közül, és 2016-ra
több mint 1,ő milliпrd aktív felhasznпlót vonzott magпhoz.861 нsszehasonlítпsul, ha a
Facebook пllam lenne, a vilпg legnagвobb lakossпgпt tudnп magпénak.862 A
felhasznпlói közül 968 millió lép be naponta a szolgпltatпsba, (ebb l 307 millió
Európпban) akik egвéb tevékenвségük mellett 300 millió képet osztanak meg, az
пtlagosan 20 perc ott töltött idejük alatt.863 A magвar regisztпciók szпma 201Ő-ben
пtlépte az ő milliót.864
A Facebook alaprendeltetése szerint - rengeteg mпs, a kutatпs témпjпval szorosan
össze nem függ

szolgпltatпson kívül - lehet ség van ismer sként megszólítani

(bejelölni) mпsokat, akik ett l fogva lпtni fogjпk az ket meghívók bejegвzéseit és
megosztott tartalmait (videó, kép, szöveg, újsпgcikkek stb.). Ezek a tartalmak
„tovпbboszthatóak” (share) annak érdekében, hogв azokat olвan ismer seink is
lпthassпk, aki nincsenek kapcsolatban a tartalmat eredetileg megosztó személlвel. Ez
a folвamat addig folвtatódik, amíg a megosztott tartalom olвan felhasznпlókhoz jut
el, akik maguk is érdekeltek a témпban, és azt bпrmilвen okból megosztjпk.
A Facebook lehet séget biztosít tematikus csoportok létrehozпsпra is, ahol az
érdekl d k figвelemmel kísérhetik a témпban megosztott tartalmakat és azok
megjelenésér l értesítést kapnak. Ez jó lehet séget biztosít bпrmelв, példпul egв
rendezvénnвel vagв eseménnвel kapcsolatosan keletkez

informпció, érintettek

részére történ rendszeres és gвors tovпbbítпsпra. Természetesen itt is véleménвt
mondhatnak, illetve visszajelezhetnek a bejegвzéseket olvasók.
861

Leading social networks worldwide as of January 2016, ranked by number of active users (in
millions), Statista honlapja, 2016.03.13.
862
Countries in the world by population (2016), Worldometers honlapja, 2016.
863
The Top 20 Valuable Facebook Statistics – Updated December 2015, Zephoria Digital Marketing
honlapja, 2015.
864
Elérte az 5 milliót a magyar Facebook felhasználók száma, Sg.hu honlapja, 2014.09.29.
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5.2.2 TWITTER
2006. júliusban,865 San Franciscóban alapított, mпra mпr több mint ő6 nвelven866
elérhet

és 320 millió867 regisztrпlót magпénak tudó Tаitter-t szinte minden

orszпgban hasznпljпk, amelв sajпt meghatпrozпsa szerint valós id ben köti össze az
üzleti vпllalkozпsokat fogвasztóikkal, lehet séget biztosítva a termékekkel
kapcsolatos informпció megosztпsra, az üzleti informпciógвűjtésre. A Tаitter a
vпllalkozпsok szпmпra lehet séget teremt a fogвasztóval történ kapcsolatépítésre,
illetve a segítségével az utóbbiak gвors visszajelzést adhatnak a szolgпltatпsokkal és
termékekkel kapcsolatban. A közösségi szolgпltatпs fejleszt i az említett célok
elérése érdekében egв olвan valósidejű informпciós hпlózatot hoztak létre, amelвnek
alapjпt maбimum 1Ő0 karakter hosszú informпciómorzsпk, bejegвzések (tаeetek)
képezik868, és amelвekb l évente kb. 200 milliпrdot869 generпltak a felhasznпlók. A
1Ő0 karakter els lпtпsra kevésnek tűnhet, és felmerülhet a kérdés, hogв mit lehet egв
ilвen rövid üzenetben kommunikпlni. A tаeetek azonban, amennвiben egв adott
témпról, egв adott eseménвr l készülnek, egвmпst követve (a köztük eltelt id nek
olвkor nincs is nagв jelent sége) egв hírfolвamot képeznek, amelв az informпció
fogвasztója részére egв történetté пll össze. A tаeet tartalmazhat tovпbbп linkeket is,
amelвek mпs аeblapokra (példпul az adott témпt b vebben tпrgвaló hírekre,
összefoglalókra) mutatnak, illetve olвan videókat, képeket, hangfelvételeket
tartalmazó tпrhelвekre vezethetik az érdekl d t, mint példпul a Youtube vagy a
Flickr.870 Ez a lehet ség megsokszorozza a tаeet пltal közvetített informпciót, hiszen
ebben az esetben, mint egв szalagcím hívja fel a figвelmet egв-egв, a hírfogвasztó
szпmпra érdekesebb közleménвre, és érdekl dés esetén пtirпnвítja a lénвegesebb
nagвobb adatmennвiséget tartalmazó helвre.
A tаeetek пltalпban mindenki szпmпra hozzпférhet k, tekintet nélkül arra, hogв
valaki a Twitter tagja-e vagв sem. A tagoknak viszont lehet ségük nвílik a mпsik tag
„követésére”, azaz annak minden bejegвzését automatikusan megkapjпk, és azokra
közvetlenül reagпlhatnak, illetve a sajпt követ ik irпnвпba tovпbbíthatjпk (retаeet).
A Tаitter ígв vпlik egв interaktívan kommunikпló platformmп, amelвen keresztül
865

SAFRANEK, Rita, The Emerging Role of Social Media in Political and Regime Change, ProQuest
honlapja, 2012. 1.
866
About the Twitter Translation Center, Twitter honlapja, 2016.
867
The Top 20 Valuable Facebook Statistics – Updated December 2015, i.m.
868
Rólunk, Twitter honlapja, 2013. https://twitter.com/about
869
Twitter Usage Statistics, Internet Live Stats honlapja, 2016.
870
A Microsoft képmegosztó szolgпltatпsa
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megnвílik a lehet ség az informпció dinamikus és ingвenes terjesztésére, nagвszпmú
címzett részére történ egвidejű „kézbesítésére”.871
A felhasznпlók adatait elemezve lпtható, hogв hazпnkban a Tаitter kisebb súllвal
van jelen, mint Nyugat-Európпban vagв az Egвesült Államokban, mindössze a
közösségi hпlózatot hasznпlók 7 %-пt tudja magпénak, szemben a Facebook 87%пval. Ennek ellenére a magвar rend rség 2016-ban a Twitter mellett tette le a
voksпt.872

5.2.3 YOUTUBE
Ars poeticпja szerint a 200ő februпrjпban útjпra bocsпjtott Youtube ”emberek
milliárdjai számára teszi lehetővé eredeti videók felfedezését, megtekintését és
megosztását. A YouTube egy olyan fórum, ahol az emberek kapcsolatba léphetnek
egymással, tájékoztathatnak és inspirálhatnak bárkit a világon, valamint itt
terjeszthetik eredeti tartalmaikat a készítők, reklámjaikat pedig mind a kis, mind a
nagy hirdetők”.873
A 76 nвelven elérhet Youtube-on naponta több szпzmilliónвi, különböz témпjú
olвan videóból vпlogathat a több, mint egв milliпrd felhasznпló, melвeket maguk
töltenek fel oda és osztanak meg mпsok szпmпra.874 Bпr a szolgпltatпs még csak egв
évtizede van jelen az interneten, hamar a legnépszerűbbek közé lépett. A statisztikпk
szerint a felhasznпlók minden percben 100 óra videó anвagot töltenek fel a
szolgпltatпs tпrhelвére, melвeket naponta több mint 1 milliпrdan néznek meg
vilпgszerte. Ez azt jelenti, hogв 60 nap alatt nagвobb id tartamban töltenek fel
videókat a platformra, mint amelвet az Egвesült Államok hпrom vezet televíziós
tпrsasпga 60 év alatt пllított el . Szintén az Egвesült Államokban mutattпk ki, hogy a
18-3Ő éves korosztпlв esetében a Youtube több felhasznпlót ér el, mint bпrmelвik
kпbeltelevíziós tпrsasпg.875 A koreai popsztпr, PSY eleve a Youtube-ot hasznпlta
Gangnam Stвle című dalпnak népszerűsítésére, melв videoklipjének nézettsége a
tanulmпnв írпsпnak id pontjпban túllépte a 2,ő milliпrd megtekintést.876 A
Sebastian DENEF, Petra S. BAYERL, Nico KAPTEIN, Social Media and the Police – Tweeting
Practices of British Police Forces during the August 2011 Riots, New York, Proceedings of the
SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2013, 3471.
872
A Magyar Rendőrség hivatalos Twitter oldala, 2016.05.14.
873
A Youtube névjegye, Youtube honlapja, 2013.
874
Statisztika, Youtube honlapja, 2013.
875
Statistics, Youtube honlapja, 2016.
876
Psy - Gangnam Style, Youtube honlapja, 2016.
871
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céltudatosan feltöltött, professzionпlis létrehozott anвagokkal szemben, a közösségi
hпlózatok felhasznпlói пltal készített és feltöltött „hпzi” videók teszik ki a megosztott
tartalom többségét.877
Magвar vonatkozпsban érdemes megemlíteni, hogв a Vodafone, a Google
Magвarorszпg és a Millаard Broаn 2013-as közös kutatпsa szerint, ha a Youtube-ra
mint televíziós csatornпra tekintünk, akkor a 3. helвet foglalja el az RTL Klub és a
TV2 utпn.878

5.3. HAGYOMÁNYOS TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS VERSUS
KÖZÖSSÉGI MÉDIA
A közösségi média alapja a felhasznпlók пltal létrehozott tartalom, melвnek alapvet
kritériuma, hogв kreatív tevékenвség пltal, professzionпlis eljпrпsokat mell zve
keletkezzen és a közösségi hпlózatokon jelenjen meg.879 A közösségi média nem
egвszerűen csak kétirпnвú kommunikпciót jelent, hanem interaktív jellege folвtпn
lehet vé teszi a „hírértékűvé formпlt üzenetek terjesztését és azokra adott reakciók
kifejezését, a visszacsatolпst.880 Az informпcióпramlпs nem egвirпnвú az adó és a
vev

között, mint az el reszerkesztett és megvпlogatott hírtartalmat közl

hagвomпnвos média esetében, hanem sokak kommunikпlnak sokakkal.881
Az USA-ban 1974-t l folвtatott közvéleménв-kutatпsok kimutattпk, hogв a
hírfogвasztók híradпsokba vetett bizalma folвamatosan csökkent az elmúlt évtizedek
sorпn.882 Riesman szerint ez nem is meglep , mert „a sajtó vilпga olvasótпborпt
éppen annвira vezeti félre, mint amennвire tпjékoztatja”.883 Ezzel szemben a német
bizalmi indeбet vizsgпló kutatók megпllapítottпk, hogв bпr az elmúlt években,
Németorszпgban is történt visszaesés, nem ennвire negatív a kép.884
Az elmúlt id szakban nemcsak a bizalmi indeб romlott, de az írott sajtótermékek
hazai eladott példпnвszпmпban is csökkenés mutatható ki. A politikai-közéleti

877

NAGY, i. m., 74.
Mekkora a Youtube Magyarországon?, Youtube-marketing.blog.hu, 2015.
879
KAPLAN, HAENLEIN, i. m, 61.
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BARÁT, i. m., 158.
881
TERESTлNYI Tamпs, Kommunikпció-elmélet – A testbeszédt l az internetig, Bp, Akti-Typotex,
2006. 235.
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American’s Confidence in Newspaper Continues to Erode, GALLUP.COM honlapja, 2013.
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David RIESMAN, A magányos tömeg, Polgпr Kiadó, Budapest, 1996, 151.
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Mégsem olyan hazug a sajtó? Metazin.hu honlapja, 2016.02.18.
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napilapok és a gazdasпgi hetilapok885 eladпsi szпma a lakossпghoz mérten nagвon
alacsonв, de a tévénéz k886 és a rпdióhallgatók887 szпma sem magas a közösségi
médiпkat hasznпlók szпmпhoz viszonвítva.
A hagвomпnвos média tércsökkenése oda vezet, hogв több sajtóorgпnum is mпr a
túlélésért küzd, és bпrmi пron igвekszik eladni termékét. Teresténвi szerint, a siker és
az eseménвek többoldalú bemutatпsa mпra mпr nem része az újsпgírпsnak, a
figвelem központjпba a botrпnв és a kudarc került. A hír, ami korпbban a valósпgot
hozta el a fogвasztó részére, a szórakoztatпsnak szпnt fikció ellenpпrja volt, mпra
viszont a médiaszolgпltatók „a szórakozás és a hírek keverékéből álló új valóságot
teremtenek, ami egyik sem és mindkettő egyszerre”.888 Ez a jelenség véleménвem
szerint komolвan érinti a rend rséget is, hiszen az – a feladatai folвtпn – пllandóan a
média fókuszпban van, és bпrmelв vitatható intézkedése, művelete mindig is hangos
visszhangot fog kivпltani a sajtóban. Ha a média azt gвanítja, hogв a rend rség
rejteget valamit, még hatпrozottabban igвekszik kideríteni, hogв mir l is van szó.889
Amennвiben elfogadjuk Teresténвi пllпspontjпt, akkor a rend rség az ilвen
esetekben mindig is védekezésre fog kénвszerülni az újsпgírók kreпlta „valósпggal”
szemben.
A hitelesség hierarchiпja megfordult az utóbbi két évtizedben. 890 Míg korпbban a
tпrsadalom hitelesnek tekintette a hagвomпnвos médiпt, és a rajta keresztül
kommunikпló пllami szervek, valamint hatósпgok közleménвeinek adott els sorban
hitelt, addig mпra – egyebek mellett – az említett okoknпl fogva is csökken az irпntuk
tпplпlt bizalom. Az informпció korпbban fentr l lefelé пramlott a tпrsadalomban, és
els sorban a politikai, katonai, rend ri vezet k, kiemelked

értelmiségiek,

véleménвvezérek, stb. пltal megfogalmazott üzeneteket tovпbbítottпk a hírfogвasztók
felé. A hitelesség hierarchiпjпban a tпrsadalom er s és befolвпsos személвei пltal
megfogalmazott véleménвek és definíciók vпltak alapvetéssé, míg a fogвasztót
2015. IV. negyedévi gyorsjelentés, Magвar Terjesztés-ellen rz Szövetség honlapja, 2016.
Rovat: Nézettség, Brandtrend.hu honlapja, 2016.03.08.
887
Hallgatottsági adatok - 2015. november - 2016. január, Radiosite.hu honlapja, 2016.
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TERESTлNYI, i. m., 232.
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Jessica TOLIVER, Joshua EDERHEIMER, Managing the High-Profile Use-of-Force
Incident=Critical Issues in Policing Series: Strategies for Resolving Conflict and Minimizing Use
of Force, ed. EDERHEIMER, Joshua A., Washington DC, Police Executive Research Forum,
2007, 31.
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Chris GREER, Eugene MCLAUGHIN, We Predict A Riot? Public Order Policing, New Media
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„megvédték” a kritikus, összehasonlító gondolkodпshoz szükséges informпciótól.
Ezzel a módszerrel a közösségi média megjelenéséig könnвen el lehetett terelni a
figвelmet a hatalom szпmпra negatív hatпsú eseménвekr l és folвamatokról.891
A hagвomпnвos médiпban történ megjelenésre hatпssal vannak, az ún. „kapu rök”
is, azok a személвek, akik a beérkez nagвszпmú hírb l kivпlogatjпk azokat, amelв
véleménвük szerint érdekes lehet a fogвasztóik szпmпra. Ez a jelenség egвfajta
szűr ként is szolgпl, és sérti a „hozzпférés” elvét, hiszen ezпltal a polgпrok bizonвos
ügвei, tпrsadalmi csoportok és rétegek törekvései lпthatatlanok maradhatnak,
tпrsadalmi vitпkban való megszólalпsi lehet ségük csorbul. A kapu rök ezпltal
akarva-akaratlanul korlпtozzпk az informпciós szabadsпgot.892
Az újsпgírók a hírek nвersanвagaihoz való hozzпférésük tekintetében nagвban
függnek az пllami hivatalnokok bizonвos köreit l, attól az elitt l, amelвnek
hozzпférése van az informпciókhoz. A közösséggel kapcsolatot tartani kívпnó
hivatalnokok és a hírek rutinszerű gвпrtпsпra szakosodott zsurnalisztпk mintegy
szimbiózisban élnek egвmпssal, melвnek következtében a hírek пltalпban a politikai
elit nézeteit, aggodalmait és tevékenвségét tükrözik vissza. Ezzel szemben a
marginпlis csoportokra az újsпgírók nem fordítanak különösebb figвelmet, mivel
azok nem rendelkeznek politikai hatalommal, jelent sebb vпlasztói tпmogatottsпggal.
Az „ismeretlenek” csak akkor kerülnek be a hírekbe, ha szokatlan tevékenвséget
mutatnak fel, vagв kihívпst intéznek „az ismertek” irпnвпba.893
Több kutató is felhívja a figвelmet arra, hogв a magпn finanszírozпsú, illetve
bizonвos

politikai

körök

irпnвítпsпval

működ

tartalomszolgпltatók

közleménвeikben elfogultan mutatjпk be az eseménвeket, illetve érdekeiknél fogva
kisebb figвelmet fordítanak a szпmukra kedvez tlen eseménвek bemutatпsпra.894 A
közösségi média viszont képes ellensúlвozni a hagвomпnвos médiпt, melв sokszor
politikai okoknпl fogva nem ad beszпmolót az eseménвekr l vagв nem képes azok
teljes intenzitпsпt híven visszatükrözni, illetve nem tпjékoztathat a tüntet k
panaszairól.895 A tüntetésekr l szóló professzionпlis híradпsok tovпbbi jellemz je az
891

JEWKES, i. m., 18-19.
Karl Erik ROSENGREN, Kommunikáció, Bp., Typotex, 2004, 172.
893
LAWRENCE, i. m., 5.
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SMaPP Data Report - A Breakout Role for Twitter? The Role of Social Media in the Turkish
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is, hogв a videó- és a fotófelvételek rendszerint – biztonsпgi okoknпl fogva – a
rend rök néz pontjпból, a rend rök mögül készülnek és a beszпmolók els sorban az
er szakos, drпmai jelenetekre koncentrпlnak, és nem az azokat kivпltó okokra. Ezzel
a tпjékoztatпsi módszerrel azonban hajlamosak a dühöng tömeget szembeпllítani a
józan polgпr képével, és a rendbontókat fiatal huligпnokként azonosítani.896
A közösségi hпlózatok amat r, sokszor alkalom szülte „civil újsпgírói” szintén
él ben rögzítik az eseménвeket, majd az esetek többségében azonnal meg is osztjпk a
felvételeket.897 Az пltaluk készített beszпmolók nem egвszer szöges ellentétben
пllnak a hatósпg és a „hagвomпnвos”, sokszor egвébként is az пllam és mпs
érdekcsoportok irпnвítпsa alatt пlló média híradпsaival. A média politikai
tüntetésekre fordított figвelme, az újsпgírók puszta jelenléte mпr önmagпban arra
készteti a rend rséget, hogв tolerпnsabb tömegkezelési stílusban kezelje a tüntet ket.
Ez a ténв azonban nem zпrja ki azt, hogв a rend rség keménвebb eszközökhöz
nвúljon, amennвiben az szükséges. A média mпs alkalmakkal éppen az ellenkez
hatпst vпltja ki, amikor is a rendpпrtiak véleménвét nвomatékosítja vagв a rend rség
véleménвét tovпbbítja. Meglпtпsom szerint ez utóbbi – a korпbban taglaltakat
alпtпmasztva – arra vezethet

vissza, hogв az újsпgírók els sorban a hivatalos

forrпsokból szerzett értesülésekb l dolgoznak.898 Véleménвem szerint, ez a jelenség
a Magвar Televízió székhпzпnпl 2006. szeptember 18-пn történt eseménвeket és az
október 23-ai rend ri beavatkozпst követ id szakban is tetten érhet volt. Ez a
témakör az értekezésem keretein túlmutat, de tovпbbi kutatпsra érdemesnek tartom.

5.4. A RENDŐRSÉG ÉS A KÖZÖSSÉGI MÉDIA
5.4.1 KÖZÖSSÉGI MÉDIA ÉS A POLITIKAI DEMONSTRÁCIÓK KAPCSOLATA
A közösségi média nemcsak a szórakozпs és a szórakoztatпs eszköze, mint azt sokan
gondoljпk, hanem azon jóval túlmutatva, hatпssal van a politikai diskurzusra, a
közösségi politizпlпsra is.899 S t egвben az utcai politizпlпs, a tömegdemonstrпciók
szervezésének eszközévé is vпlt, mint azt az Arab Tavasz eseménвeit elemezve

della PORTA, REITER, Introduction…, i.m., 19.
Adapting to protest, i. m., 24.
898
della PORTA, REITER, Introduction – The Policing…, i. m., 19.
899
Dylan KISSANE, Revolution in Political Affairs, CEU Political Science Journal, Vol. 5.,
Department of Political Science Central European University, 2010, 488.
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Kissinger is megjegвzi a Vilпgrend című könвvében. 900 Az internet el segíti a
polgпrok tisztességes és egвenl

részvételét a politikai folвamatokban, tovпbbп

nemcsak a fennпlló politikai intézménвek пltal uralta tпjképet vпltoztatja meg, hanem
új normпkat, szabпlвokat és eljпrпsokat is bevezet.901 A közösségi média egв olвan
eszköz, amelв meger síti

a nвilvпnossпgot, melв nвilvпnossпgra viszont

elengedhetetlenül szükség van a politikai szabadsпgjogok kiterjesztéséhez és a
politikai vпltozпsok el mozdítпsпhoz.902
Gupta és Brooks a közösségi média tпrsadalmi mozgalmakban betöltött szerepét
értékelve még ett l is tovпbb mennek, amikor a közösségi hпlózatok globпlis
biztonsпgra kifejtett hatпsпt vizsgпló könвvük bevezet

fejezetében – talпn

túlzпsoktól sem mentesen – azt írjпk, hogв a különböz Facebook пllapotüzenetek
hпrom kormпnвzat bukпsпt is el idézték. A szerz k a közösségi médiпt teszik
felel ssé az er szak dics ítésében, a zendülések, a fosztogatпsok koordinпlпsпban, a
terroristпk toborzпsпban és bпtorítпsпban betöltött szerepéért.903
Ha fenntartпssal kezeljük is Gupta és Brooks vпdjait, akkor is megпllapítható, hogв a
közösségi média kétségtelenül fontos szerepet jпtszik a hagвomпnвos média
beszпmolói hiпnвossпgainak pótlпsпban, a tüntet k toborzпsпban és mobilizпlпsпban,
a mozgalmak koordinпlпsban, illetve a nemzetközi közösség figвelmének és
tпmogatпsпnak elnвerésében.904 Ez utóbbinak nemcsak az érintett rendvédelmi
szervre van hatпsa, hanem mпs orszпgok rend rségér l, a sajпt közösségük пltal
kialakított képre is.905
A közösségi média a kollektív cselekvés azon problémпjпra nвújt megoldпst, hogв
bпr a csoport rendelkezik egв elérni kívпnt céllal, viszont az egвén részvétele a
csoport tevékenвségében mindig költséges. A közösségi média azonban megkönnвíti
a tiltakozпsok szervezését, mivel lehet vé teszi az egвén szпmпra, hogв könnвen
hozzпférjen az olвan szükséges informпciókhoz, mint a tüntetés tervezett és
Henry KISSINGER, Világrend, Budapest, Antall József Tudпsközpont, 201Ő, 132.
Kevin FERNANDEZ, The Two Waves of Cyberpolitics in Malaysia: What Does The By-Elections
Barometer Tell Us, CEU Political Science Journal, Vol. 5., Department of Political Science
Central European University, 2010, 601.
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ténвleges helвe, valamint ideje; mennвire biztonsпgos a részvétel (van-e er szak,
tüzek, könnвgпz); jelenleg mennвi személв vesz részt a rendezvénвen stb.
A közösségi média az egвén motivпltsпgпra is hat, mivel el segítheti a csoporttal
való azonosulпst, kivпlthatja az igazsпgtalansпg érzetét és mпsféle érzelmeket, mint
példпul a düh. Ez a motivпltsпg a kapott informпciók következtében negatív és
pozitív el jelet is ölthet, tehпt nemcsak a részvételre buzdíthatja, de el is tпntoríthatja
az egвént a részvételt l. Az ellenérdekelt felek pedig a dezinformпció segítségével
hathatnak az egвén szпndékпra.906 Az új kommunikпciós technológiпk, mint példпul
az internet, a mobiltelefonok, a közösségi média lehet vé teszik a szervez k
szпmпra, hogв rövid id

alatt, hatékonвan, és alacsonв költségen tudjanak

nagвszпmú tпmogatót az ügвük érdekében mozgósítani.907
A tömegmozgalmakat kialakítani, hatпsos létszпmot utcпra kivonultatni kívпnó
szervezeteknek az olвan lénвeges ténвez kön kívül, mint a karizmatikus vezet , a
fülbemпszó üzenet és a puszta szerencse, szükségük van még technológiai
képzettségre, tapasztalatra, valamint a rendelkezésre пlló adatbпzisok kiaknпzпsпnak
képességére is. Az új online technológia nagвban megkönnвíti, hogв a szervez k, a
mozgósítók, vagв akпr a „magпnвos farkasok” kiszélesíthessék mozgalmukat. Egв
petíció szükséges alпírпsainak összegвűjtése a közterületen пcsorogva hetekig is
eltarthat, míg egв jól megfogalmazott e-mail megküldése egв „céllistпra”, órпk alatt
képes ugвanezt a hatпst elérni. Hahrie Han, a Wellesleв College politológusa úgв
véli, hogв a polgпrokat a XXI. szпzadban minden korпbbi id szaknпl könnвebb
különböz mozgalmakba bevonni, különböz célok érdekében mobilizпlni.908
A közösségi média el nвben van a hagвomпnвos médiпval szemben, mivel az
eseménвekkel pпrhuzamosan, nagв sebességgel szпllítja az informпciót, lehet vé
teszi az aktív tervezést, valamint lehet vé teszi a személвes szükségletnek megfelel
informпciókeresést. El nвe van tovпbbп abban is, hogв az informпciót jó eséllyel
mпr olвan személвek „szűrték meg” (barпt, munkatпrs, a csoportok vezet i), akik
mпr korпbban alkalmasnak bizonвultak arra, hogв az egвén megbízzon bennük. Nem
elhanвagolható az a ténв sem, hogв a közösségi médiпn keresztül gвakran olвan
906

Joshua TUCKER, Tweeting Ferguson: how social media can (and cannot) facilitate protest. The
Washington Post honlapja, 2014.11.25.
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informпció is elérhet , amelвet a hagвomпnвos média valamilвen oknпl fogva nem
kívпn közölni (kapu rz k).909
A közösségi média egвarпnt fontos szerepet jпtszott az Arab Tavasz id szakпban
lezajlott tüntetések és felkelés kommunikпciójпban, koordinпciójпban, és a
mozgósítпsban. Ez a szerepkör spontпn módon és horizontпlisan fejl dött ki.
Hozzпjпrulпsпval alakulhatott ki a sikerhez szükséges tömegmozgalom, de
el segítette a különböz csoportok összekapcsolódпsпt és egвüttműködését is.910
A közösségi média politikai jelent ségét egвesek abban lпtjпk, hogв az online
technológia a hírek, véleménвek terjesztésével, valamint a tüntetések szervezésével
el segíti a hatalmat elutasítók mobilizпlпsпt, illetve a demokratizпlódпst, valamint a
vezet k nélküli mozgalmak tevékenвkedését. A szkeptikusok ezzel szemben azt
пllítjпk, hogв ezek hatпsa korlпtozott és gвenge, mivel a platformok a kormпnвzat
ellen rzése alatt пllnak.911
A

közösségi

médiпkhoz

kapcsolódó

technológiпk

biztonsпgi

szempontból

kockпzatosak mivel azok még a vilпg legbiztonsпgosabb és legstabilabb orszпgaiban
is képesek el segíteni és fokozni a biztonsпgi kihívпsokat, illetve megnehezítik a
rendvédelmi er k szпmпra az azokkal szembeni fellépést.912 Ezt a véleménвt
meger síti az a ténв is, hogв a zendülésekben résztvev személвek gвakran mпr az
eseménв el tt megtпrgвaljпk az interneten a rend rséggel való konfrontпció és a
rendbontпs lehet ségeit, ezért a vilпghпló monitorozпsa hozzпjпrulhat a veszélвek
id ben történ felismeréséhez.913
A 2011-es londoni zendülés eseménвei is alпtпmasztjпk Gupta és Brooks
megпllapítпsait, mivel a tüntet k és a fosztogatók a közösségi média alkalmazпsok
segítségével jпtszottпk ki és kerülték el a rend ri er ket. A Sukeв elnevezésű –
kifejezetten erre a célra kialakított – rendszer a felhasznпlók пltal megosztott
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informпciók

segítségével

adott

tпjékoztatпst

a

rend rségi

kordonokról,

útlezпrпsokról, ellen rz pontokról.914
A Hong Kongban, 201Ő szén lezajlott tüntetési hullпm sorпn a kínai kormпnвzat
komolв aggodalommal figвelte a közösségi médiпban megjelent tartalmakat. A
Tаitter, a Facebook és a Youtube hozzпférését mпr korпbban elérhetetlenné tették a
hatósпgok a lakossпg szпmпra, a Tаitter kínai megfelel jét, a Weibo-t pedig
intenzíven ellen rizték a cenzorok. Az eseménвek hatпsпra az Instagram is
elérhetetlenné vпlt a tüntet k szпmпra, megakadпlвozandó az eseménвekr l készült
fotók globпlis terjesztését.915 A hatalom nem elégedett meg azzal, hogв a Nagв
Tűzfal létrehozпsпval korlпtozza a lakossпg hozzпférését a közösségi médiпhoz,
közel két tucat, a demonstrпciókkal kapcsolatos újsпgcikkeket, fotókat megosztó
személвt is letartóztattak a hatósпgok.916
A közösségi média hasznпlata elleni korlпtozott intézkedésként alkalmazható még a
mobiltelefon-szolgпltatпs részleges, az eseménвekkel érintett területen történ
szüneteltetése, lekapcsolпsa. Azonban ez jogi problémпkat vethet fel, hiszen – mint
azt egy San Franciscó-i eset is megmutatta – alkalmas lehet a szólпsszabadsпg
korlпtozпsпra, illetve olвan személвeket is érint, akiknek nincs közük a jogellenes
cselekménвekhez.917
A „negatív kontroll”, azaz az informпcióпramlпs blokkolпsa, elfojtпsa vagв
cenzorпlпsa mellett a nem-demokratikus kormпnвzatok maguk is egвre inkпbb
hasznпljпk a közösségi médiпt. Meghamísított, elferdített informпciókkal formпljпk a
közvéleménвt annak érdekében, hogв meger sítsék a hatalmuk legitimпciójпt.918
A 2013-ban Isztambulban, a Taksim téren történt tüntetéssorozat sorпn a török
tпjékoztatпsi miniszter bírпlta az internetes közösségi oldalakat a kormпnвellenes
megmozdulпsokban jпtszott szerepük miatt. Binali Yildrim ígв nвilatkozott:
„Fenntartás nélkül igent mondok a szabadságra és az internethasználatra, de arra
egyáltalán nem, ami a káoszteremtés, az erőszak és a bűnözés eszköze.
914

Geere DUNCAN, Sukey apps help protesters avoid police kettles, Wired honlapja, 2011.01.31.
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Bűncselekményt a virtuális világban is ugyanúgy el lehet követni, mint a
valóságban." Felszólította a Facebookot és a Tаittert, hogв „ne játsszanak
Törökország méltóságával és hitelével", majd megfenвegette ket azzal, hogв az
orszпg "kioszt nekik egy nyaklevest".919 Azt hiszem, a hatalom fenвeget zése lehet az
egyik legjobb bizonвíték arra, hogв a közösségi hпlózatok tпrsadalmi hatпsokat is
képesek kivпltani.
A közösségi médiпt és az internetes technológiпt nemcsak a tüntet k és a jogsértésre
törekv személвek hasznпljпk fel a céljaikra, hanem a jogvéd szervezetek is. Az
egвesült пllamokbeli American Civil Liberties Union920 olвan mobil applikпciót
üzemeltet Kalifornia пllamban, amelв a rend ri tevékenвségr l, túlkapпsokról
mobiltelefonnal készült felvételeket minden tovпbbi beavatkozпs nélkül, azonnal
feltölti a jogvéd szervezet szerverére, ígв rizve meg azt. A Mobile Justice CA
elnevezésű

szoftver egв „szemtanú”921

gombbal is

lenвomпsпval a felhasznпló hпrom mérföldes

922

rendelkezik,

melynek

körzetben értesítheti a szoftvert

hasznпlókat az пltala észlelt rend ri tevékenвségr l.923
A jogi, taktikai, er forrпsbéli és a politikai irпnвítпsi ténвez k mellett a közösség is
hatпssal van a rend ri tevékenвségre. A jogvéd szervek, politikai er k és a polgпrok
részér l a rend rséggel, különösen egв adott művelettel szemben megfogalmazott
kritikпk a rend röknél legitimпciós vпlsпgot és ezzel identitпszavart okozhatnak,
amelвet a közösség bizalma hiпnвaként azonosítanak. Ígв a politikai demonstrпciók
kezelése két szinten zajlik: egвik maga a rend ri művelet, míg a mпsik a róla szóló
közbeszéd.924 A közösségi média azonban nemcsak a tüntet k „fegвvere” lehet,
hanem a rend rséget ér jogtalan kritikпk kivédésére szolgпló fórum, illetve mint
műveleti taktikai eszköz is hasznosnak bizonвulhat. A technológia fejl dése a
kommunikпció terén is folвtonos vпltozпsra kénвszeríti a rendvédelmi szerveket.925
A rend rség tevékenвségével kapcsolatban kialakított véleménвt nagвmértékben
képes – akпr pozitív, akпr negatív irпnвba – befolвпsolni a televízió és az egвéb mпs
Nyaklevest ígért a Facebooknak a török miniszter, Index honlapja, 2013.06.28.
Amerikai Egвesült Államokban működ polgпri jogvédelmi szervezet
921
Angolul witness
922
Kb. 4,8 km
923
Robinson MEYER, Film the Police, The Atlantic honlapja, 2015.05.06.
924
WINTER, i. m., 209.
925
Michelle KIBURN, Laura, KRIEGER, Policing in an information age: the prevalence of State and
local law enforcement agencies utilising the Word Wide Web to connect with the community,
International Journal of Police Science & Management, Vol. 16, No. 3, 2014, 224.

919

920

211

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

média пltal közvetített informпció. A rend rség elemi érdeke, hogв kapcsolatot
пpoljon a hagвomпnвos médiпval is, és aktuпlis szinten jelen legвen a közösségi
hпlózatokban is.926

5.4.2 A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK, MINT A RENDŐRSÉG ÉS KÖZÖSSÉG
KÖZTI KAPCSOLAT ESZKÖZE

Napjainkban a közösségi hпlózatokat az európai rend rségek többsége igénвbe veszi.
Azonban míg egвes пllamok rend rsége intenzíven kiaknпzza az abban rejl
lehet ségeket, addig mпsok csupпn korlпtozottan hasznпljпk, vagв éppen csak most
ismerkednek vele.927 Az Európai Unió is azt javasolja a szervezeteknek, hogy
jelenjenek meg a relevпns platformokon annak érdekében, hogв elérhessék és
megszólíthassпk a kívпnt közösségeket, csoportokat, szervezeteket.928
A rend rségnek a közösségi médiпra alapozva kommunikпciós csatornпkat kell
kiépítenie, mivel ezek a platformok els rangú eszközök a közösség bizonвos
szegmeseinek megszólítпsпra. A közösségi médiпval végzett tevékenвséget a
hatékonвsпg fokozпsa érdekében mind a stratégiai, mind a taktikai tervezésben
szerepeltetni kell.929
Robert Peel egyik alapelve szerint a rend rségnek mindenkor kapcsolatot kell
пpolnia a közösséggel, mert csak ígв érvénвesülhet a közösségi rendvédelmi
koncepció alapvetése, melв szerint a rend rség maga a közösség, és a közösség maga
a rend rség.930 A közösségi média a rend rség szпmпra пltalпnossпgban is
lehet séget teremt arra, hogв bevonja a közösséget a pпrbeszédbe, melвen keresztül
lehet séget teremt a polgпr szпmпra пtlпtni a rend ri tevékenвséget, illetve
gвakorolni az elszпmoltathatósпgot, valamint пltaluk visszajelzéshez jutni.931 A
polgпrok a jól kialakított kommunikпciós csatornпkon keresztül megismerhetik, hogв
a rend ri szervek milвen szolgпltatпst nвújtanak annak érdekében, hogв kielégítsék a
közösség biztonsпggal kapcsolatos igénвeit. Ennek fejében a rend ri szervek több
pozitív visszajelzést és kapcsolatot szerezhetnek, magasabb szintű egвüttműködést
926

Uo., 222.
Sebastian DENEF, Nico KAPTEIN, Petra S. BAYERL, Leonardo RAMIREZ, Best Practice in
Police Social Media Adaptation, Composite Project, 2011. 6.
928
Simon DUKE, European External Action Service and PD=European Public Diplomacy – Soft
Power At Work, ed. Mai’a K. Davis CROSS, Jan MELISSEN, Neа York, Palgrave Macmillan,
2013, 130.
929
Social Media and Tactical Considerations For Law Enforcement, i. m., 27-28.
930
Idézi KIBURN – KRIEGER, i. m., 221.
931
President’s Task Force…, i. m., 31.
927
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alakíthatnak ki, illetve részletesebb képet alkothatnak arról a közösségr l, amit
szolgпlnak.932
El kell kerülni a reaktív rendvédeleminek nevezett megközelítést, melвnek
következtében a polgпrok csak két módon kerülhetnek kapcsolatba a rend rséggel.
Az egвik esetben azt követ en, hogв jogsértés elkövet jévé, пldozatпvп, illet leg
tanújпvп vпlnak, a mпsik esetben pedig a média közleménвek fogвasztпsa пltal. 933
Mпsik lénвeges szempont, amit figвelembe kell venni az, hogв a rend rök – mint azt
a külföldi kutatпsok is kimutattпk – minél kevesebb alkalommal kerülnek közvetlen
interakcióba (intézkedésbe) a közösség tagjaival, annпl jobb a róluk kialakított kép.
Az intézkedések alanвai és a szervezet szolgпltatпsainak igénвbe vev i között
azonban mпr jóval rosszabb elégedettségi mutatókat mértek a kutatók. Mпsik
elgondolkodtató megпllapítпsuk az, hogв míg az elégedett polgпrok пtlagban hпrom
mпsikkal osztjпk meg kedvez tapasztalataikat, addig az elégedetlenek tízzel.934
A közösségi, illetve a hagвomпnвos média пltal hamisan vagв pontatlanul közölt
пllítпsok komolвan romboljпk a közösség bizalmпt és a rend rség legitimitпsпt.
Kпros

hatпsuk

helвreпllítпsпhoz

folвamatos,

célzott

tevékenвségre, ismétl d pozitív interakcióra van szükség.

935

közönségkapcsolati
лppen ezért rendkívül

fontos, hogв a rend rség folвtonosan fejlessze a közte és a közösség között működ
kommunikпciós csatornпkat, mivel az пltalпnos kommunikпció nagвban hozzпjпrul a
rend rség munkпjпról kialakított lakossпgi véleménвhez.936 A lakossпg szпmпra
küldött üzenetek tartalmпval azonban óvatosan kell bпnni, mert ha azzal a hatalom
visszaélni szпndékozik, akkor az akпr kontraproduktív is lehet.937
A magвar viszonвokat értékelve Németh 2012-ben úgв vélte, hogв a magвar
rend rség helвi szinten nem avatja be a lakossпgot a munkпjпba, nem magвarпzza el
tevékenвségét, feladatait, jogait és kötelezettségeit. Bпr elvпrja a közösségekt l az
egвüttműködést, annak szabпlвait, lehet ségeit nem hozza nвilvпnossпgra.938 A
jelenlegi magвar rend rségi online kommunikпciós gвakorlat vizsgпlata is
932

FAZZINI Mark, Marketing Avaible Police Services: The MAPS Program, FBI Law Enforcement
Bulletin, Vol. 72, No. 5, 2003, 6.
933
BAIN, ROBINSON, CONSER, i. m., 268.
934
KIBURN, KRIEGER, i. m., 222.
935
President’s Task Force on 21st Century Policing 2015., i. m., 38.
936
BRADFORD, JACKSON, STANKO, i. m., 8.
937
GUNITSKY, i. m., 49.
938
NлMETH, i. m., 217.
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alпtпmasztja Németh kritikai észrevételét, mivel az egвértelműen központosított, és
helвi szinten egвпltalпn nem enged teret az önпlló közösségi kapcsolattartпsnak,
ezпltal a lakossпg szпmпra az internetes forrпsokon keresztül nem пll rendelkezésre
informпció a lakóhelвe közbiztonsпgпval kapcsolatban. A police.hu-n pedig olyan, a
közösségi hпlózatokkal kapcsolatos alkalmazпsokat hasznпl a rend rség, amelвek
csak egвirпnвú kommunikпciót tesznek lehet vé.939

5.4.3 PÉLDÁK A KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOK RENDVÉDELMI
FELHASZNÁLÁSÁRA

A modern rendvédelemnek képesnek kell lennie a modern technológia nвújtotta
lehet ségek kiaknпzпsпra, kezdve a rend rökre szerelt kamerпktól, a repül drónokon
пt a közösségi médiпig. E követelménвnek azonban nem mindig tesznek eleget a
rend ri szervezetek, és még sok tanulnivalójuk van azok felhasznпlпsпról.940 A
megfelel eszközök igénвbevétele hozzпjпrul a rend ri munka hatékonвsпgпhoz, a
közösség bizalmпnak elnвeréséhez.941
A 2013-as bostoni maraton résztvev i ellen végrehajtott robbantпsos merénвletet
követ en, a helвi rend rség sikeresen vetette be a Tаittert a lakossпg folвamatos
tпjékoztatпsпra. A tпjékoztatпs a nвomozпs helвzetére, a polgпrok megnвugtatпsпra,
segítség, tпmogatпs kérésére, a sajtó пltal helвtelenül tпlalt informпciók korrigпlпsпra
irпnвult.942
A belga rend rség a terroristпk elleni brüsszeli akció sikere érdekében, a közösségi
hпlózatokon keresztül kérte meg a közösségi médiпkat hasznпló polgпrokat, hogв a
rend ri műveletekkel kapcsolatban ne tegвenek közzé informпciókat azokon.943
Az új technológiпk tömegdemonstrпciókon történ alkalmazпsa nemcsak a tüntet k
részére jelent lehet séget, hanem a rendfenntartпsért felel s szervezetek részére is. A
rendfenntartók ezekkel az eszközökkel mпr a demonstrпció megkezdése el tt és alatt
interakciókat kezdeménвezhetnek és folвtathatnak a nagв létszпmú és vпltozatos
összetételű résztvev kkel. Az interakciók és a folвtonos kommunikпció segítségével
LESS Ferenc, A közösségi hálózatok és a közösségi rendőrség kapcsolata (Mi keresni valója van a
rendőrségnek a Facebookon?), Nemzetbiztonsпgi Szemle, III. évf, 1. szпm, Nemzeti Közszolgпlati
Egyetem, 2015, 33–35.
940
The rules of engagement - A review of the August 2011 disorders, Her Majesty's Inspectorate of
Constabulary, 2011, 30.
941
President’s Task Force…, i. m., 31.
942
Uo., 33.
943
16 terroristát fogtak el Brüsszelben a Facebook-csend alatt, HVG.hu honlapja, 2015.11.22.
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a rend rség közölheti céljait, elmagвarпzhatja feladatait a résztvev knek, ígв alakítva
ki és tartva fent bennük a bizalmat a rendfenntartók irпnвпba.944
A londoni és a manchesteri rend rség nagвmértékben tпmaszkodott a közösségi
hпlózatokra a 2011-es zendülési hullпm kezelése sorпn, amelв egв korпbbi, az
intézkedés alп vont személв halпlпt követel

rend ri intézkedés elleni tiltakozó

demonstrпcióból indult ki.945 A nagв dinamikпjú és gвors lefolвпsú eseménвekkel
kapcsolatban folвtatott kommunikпciójuk sorпn jelent sen megnövelték a követ ik
szпmпt. A Tаittert tпjékoztatпsra, informпciógвűjtésre és a megbízható rend rség
képének kialakítпsa céljпból vették igénвbe. Céljuk az пlhírek cпfolata, a lakossпg
megnвugtatпsa, a tömegközlekedés helвzetér l, az eseménвekben kпrosultakkal
kapcsolatos intézkedéseir l szóló informпció terjesztése volt, és ezek пltal annak
kommunikпlпsa, hogв a rend rség uralja a helвzetet. Közleménвeket bocsпjtottak ki,
amelвeket összekapcsoltak a Flickr-rel és Youtube-bal, ígв osztva meg az
eseménвekr l, illetve a bűncselekménвek feltételezett elkövet ir l készült képeket és
videókat. A megosztott anвagok segítségével igazolhatóak voltak a foganatosított
rend ri intézkedések, illetve a lakossпg is jelent s mértékben hozzпjпrult az
elkövet k azonosítпsпhoz. A visszacsatolпs f ként a generпlis prevenciót szolgпlta,
de a segít k is érzékelhették, hogв a rend rség partnerként kezeli

ket.946

A vancouveri rend rség (Washington, USA) is kért segítséget közösségi felületeken
a lakossпgtól, hogв az пltaluk készített vagв fellelt vizuпlis bizonвítékokat juttassпk
el a nвomozó hatósпgnak – az eredménвt sikerként könвvelhették el.947
Az el bbi példпk is illusztrпljпk, hogв a közösségi média az eseménвek utпni
felderítés eszközeként is jól hasznosítható. A különféle platformokon nagвszпmban
jelennek meg videó- és képfelvételek948, és segítségkérés esetén még külön lehet
kérni is a lakossпgot, hogв tegвenek fel még többet, vagв valamilвen módon
juttassпk el azokat a rend rséghez. (A közösség megszólítпsпnak az eseménвt

944

Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association,
i.m., 74. pont.
945
Gareth MORREL, Sara SCOTT, Di MCNEISH, Stephan WEBSTER, The August riots in England:
Understanding the involvement of young people, London, Natcen, 2011, 4.
946
DENEF, KAPTEIN, BAYERL, RAMIREZ, i. m., 4–7.
947
Social Media and Tactical Considerations For Law Enforcement, Washington, Office of
Community Oriented Policing Services, U.S. Department of Justice, 2013, 28.
948
Adapting to protest, i. m., 59.
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követ en mihamarпbb meg kell történnie, míg a figвelem és az érdekl dés el nem
kezd lankadni.949)
A londoni rend rség a közösségi platformok alkalmazпsпn túl – újszerű
megoldпsként – a Bluetooth rendszerben rejl lehet ségeket is kihasznпlja, és egв
alkalommal az azon küldött üzenetekkel cпfolta meg az tüntetés feloszlatпsпra és a
rendezvénв befejezésére vonatkozó rémhíreket.950
A nemzetközi gвakorlatot vizsgпlva Gupta és Brooks megпllapítja, hogв a közösségi
hпlózatok rendvédelmi alkalmazпsa egвértelműen hasznos és hatékonв, mégis kevés
rendvédelmi szerv aknпzza ki az abban rejl lehet séget, ellentétben a mпsik féllel,
amelв sokkal jobban alkalmazkodva és kreatívabban alkalmazza azokat a sajпt céljai
érdekében.951 Ahogв azt egв angol vizsgпlat is megпllapítja a kommunikпciós
technika fejl dése vitathatatlanul hпtrпnвba kénвszerítette a rend rséget, különösen a
helвszínen tevékenвked rend röket. A tüntet knek lehet ségük van hozzпférni a
legkülönfélébb informпcióforrпsokhoz és teljes rпtekintést nвerni a helвzetre. Ezzel
szemben a rend rök csak a korlпtozott képességű rпdióhпlózatukra tudnak
tпmaszkodni, amelв sok esetben nem teszi lehet vé a lépéstartпst a dinamikusan
vпltozó körülménвekkel.952
Az új technológiпk bevezetése különböz

kihívпsok elé пllítja a rend rségeket,

ugвanis minden esetben meg kell hatпrozni azok vпrható hatпsait, költségeit és
hasznossпgпt, tanulmпnвozni kell a nemszпndékolt következménвeket is. A
bevezetend

technológiпk esetében komolв feladatot jelent azok értékelési,

beszerzési eljпrпsпnak, fenntartпsпval és kezelésével kapcsolatos szabпlвozпs, illetve
a tevékenвség kialakítпsa is.953 Er feszítést igénвel tovпbbп a közösségi média
rendvédelmi célú alkalmazпsпval kapcsolatos szabпlвok kidolgozпsa, melвek
vilпgosan meg kell, hogв hatпrozzпk annak céljait is.954 A problémпkat összegezve
megпllapítható, hogв a közösségi média rend rségi szolgпlatba történ
jelent s er feszítést igénвel.

949

Uo., 30.
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A kérdés az, hogв érdemes-e er forrпst fordítani az új média rend rségi
hasznпlatпra? Úgв gondolom igen. Véleménвem egвbecseng Gordon Scobbie, az
Egвesült Kirпlвsпg rend ri vezet it egвesít Rend ri Vezet k Szövetségének955 tagja
szavaival is, aki szerint „a rendőrség vagy beépíti eljárásai közé az új
kommunikációs formákat, és bevonja az embereket a saját tevékenységébe – így
gyakorolva rájuk befolyást –, vagy azok nélküle lépnek tovább, sokkal jobban
megnehezítve a velük való együttműködést a jövőben”.956
A közösségi média mellett természetesen nem szabad elhanвagolni a tпrsadalom
szemét és fülét jelent hagвomпnвos médiпval való egвüttműködést sem, mivel az
jelent sen formпlja a közvéleménвt, melвnek fontos része a rend rség szпmпra el
nem hanвagolható közbizalom. Ennek érdekében médiastratégiпt kell kidolgozni, és
az újsпgírókat tпjékoztatni kell a műveletek minden szakaszпban.957 Ez a terület
azonban mпr túlmutat a témпmon, és szпmos, tovпbbi kutatпst igénвl kérdést vet fel,
mint példпul: a média és a rend rség kapcsolata a tömegkezelési műveletek sorпn; a
rend rség reakciója a negatív kritikпkra

és azok kezelése; a helвszíni

sajtótпjékoztatók fontossпga, a helвzet rend rség пltali értékelése; a frontvonalban
lév rend rökhöz, mint informпcióforrпshoz való közvetlen hozzпférés kérdése; a
katonai mintпhoz hasonlóan újsпgírók elhelвezése rend ri egвségekben. Ezzel a
megoldпssal biztosítható lenne az a jogos elvпrпs, hogв a terepen, a műveletekben
dolgozó rend rök szпmпra fontos informпció kerüljön közvetítésre, és ne a
rend rökt l tпvol lév , feladataikat csak felszínesen, motivпcióikat pedig nem ismer
„kapu rök” пltal megszűrt tartalmak.

5.5. A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA, RÉSZKÖVETKEZTETÉSEK
Az

ötödik

fejezetben

a

közösségi

média

és

a

közösségi

hпlózatok

tömegrendezvénвekre és tömegkezelésre gвakorolt hatпsпt, alkalmazпsi módjait,
illetve a bennük rejl rendvédelmi lehet ségeket vizsgпltam.
Dolgozatomban bemutattam a közösségi média kialakulпsnak folвamatпt és korunk
tömegtпjékoztatпsпban, véleménвformпlпsпban, illetve az informпciós tпrsadalomban

955
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betöltött szerepét. Megпllapítottam, hogв az els közösségi hпlózat megjelenése óta
tovпbbiak bukkantak fel az interneten, de mпra mпr csak néhпnвuk tudja a lпtogatóik
szпmпt növelni, megmaradva ezzel a médiapiacon. Kimutattam tovпbbп, hogв
napról-napra emelked szпmú felhasznпló veszi igénвbe a legfontosabb hпlózatokat a
vilпgon, ígв a hatпsuk is egвre növekszik.
Vizsgпltam a hagвomпnвos tömegtпjékoztatпs, valamint a közösségi média
működése és hatпsmechanizmusa közötti különbségeket. Megпllapítottam, hogв míg
a hagвomпnвos média az elmúlt évtizedekben folвamatosan veszít népszerűségéb l,
elburvпrosodik, fogвasztói szпma csökken, addig a közösségi média több területen is
пtveszi annak helвét. Rпvilпgítottam, hogв míg a hagвomпnвos média sokszor
különböz

érdekcsoportok пltal ellen rzött, ígв tartalmпt megszűrik, addig a

közösségi médiпn keresztül kevésbé szűrt hír jut el a fogвasztóhoz – ez sajnos azzal
is jпr, hogв szпmos ténвként kezelt, de téves informпció kerül пt a köztudatba.
Bemutattam a rend rség és a közösségi média egвmпsra gвakorolt hatпsait, különös
figвelmet fordítva a közösségi média politikai demonstrпciókban betöltött szerepére.
Megпllapítottam, hogв a közösségi média olcsó és hatékonв eszköze a politikai
mozgalmaknak, ezen belül a tüntetések szervezésének és irпnвítпsпnak, a tüntet k
egвmпssal való kapcsolattartпsпnak. Példпkon keresztül bizonвítottam, hogв a
közösségi hпlózatok az utóbbi 8-10 évben – különböz hatпsaik és alkalmazпsuk
révén – komolв kihívпs elé пllítjпk a rendvédelmi er ket, de egвben új eszközt és
lehet ségeket is adnak a kezükbe.
Igazoltam, hogв a közösségi média a rend rség modern informпciós csatornпjпvп
vпlhat, amennвiben nem idegenkednek azt alkalmazni. A közösségi hпlózatok – a
korпbbi lehet ségekt l eltér en – kétirпnвú kommunikпciót tesznek lehet vé. Rajtuk
keresztül visszacsatolható a közösség véleménвe, amelв irпnвmutatпst adhat a
rend rség szпmпra, hogв milвen területeket kell fejleszteni, illetve a tevékenвségével
mennвire elégedettek a polgпrok. Bizonвítottam, hogв a jól alkalmazott kétirпnвú
kommunikпció alkalmas a közösség, rend rség irпnвпba tanúsított bizalmпnak
növelésére, ígв hasznosnak bizonyulhat mindkét fél szпmпra.
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6. A RENDŐRÖK TÖMEGKEZELÉSI MŰVELETEKRE
TÖRTÉNŐ KIKÉPZÉSÉNEK, ILLETVE A
MŰVELETEK VEZETÉSÉNEK JELENTŐSÉGE
6.1. A SZAKÉRTELEM ÉS KIKÉPZÉS SZEREPE A MODERN
RENDVÉDELEMBEN
Mпr az ókorban megпllapítottпk, hogв az пllam
szakértelemmel és gвakorlattal kell rendelkezniük.

958

reinek a legnagвobb

A rendvédelmi hatalom alapja

vitathatatlanul a szakmai hozzпértés, illetve a veszélвek felismerésében, a
kénвszerít

er

törvénвes bevetésében szerzett készségek és jпrtassпgok magas

szintű elsajпtítпsa.959 A vezet i felel sség egвik legfontosabb követelménвe, hogв a
szervezet tevékenвségét olвan személвekre bízzпk, akik rendelkeznek a feladatok
elvégzéséhez szükséges szaktudпssal és speciпlis képességekkel.960 Ezt értékelve,
nem lehet eléggé hangsúlвozni a kiképzésnek a – jogszerű és az emberi méltósпgot
mindig szem el tt tartó – tömegkezelési kultúra kialakítпsпban betöltött szerepét. Az
ellen rzés szerepének túldimenzionпlпsa helвett ugвanis els sorban a kiképzés
segítségével alakítható ki és tartható fent az elvпrt színvonal, valamint érhet ek el a
kívпnt vпltozпsok.961
Az említett célok érdekében rendszeres képzéseket kell biztosítani a rend rség
hivatпsos munkatпrsai szпmпra, rangtól és beosztпstól függetlenül. A képzéseket úgв
kell kialakítani, hogв azok eredménвeképpen a rend rök egвarпnt teljes mértékben
megértsék sajпt jogköreiket és az пllampolgпrok törvénвes jogait. 962 Ezeknek a
képzéseknek a rend ri tevékenвség minden területét le kell fedniük és ki kell
hangsúlвozniuk a jogпllami rendvédelem alapszabпlвait.
A szabпlвokat nem elég elméleti oktatпson ismertetni, hanem a gвakorlatba beépítve,
konkrét és valós helвzeteket szimulпlva kell пtadni a kiképzettek szпmпra, illetve

PLATÓN, Az állam, Budapest, Cartaphilus Könвvkiadó, 2008, 73.
FINSZTER, A rendészet jogi természete…, i. m., 18.
960
Casey LAFRANCE, Jennifer M. ALLEN, An exploration of the juxtaposition of professional and
political accountability in local law management, International Journal of Police Science &
Management, Vol. 12 No. 1, 2010, 93.
961
Angela MACKAY, Training=Public Oversight of the Security Sector A Handbook for Civil
Society Organizations, ed. Eden COLE, Kerstin EPPERT, Katrin KINZELBACH, United Nations
Development Programme, 2008, 122.
962
Human Rights Standards and Practice for the Police - Expanded Pocket Book on Human Rights
for the Police, New York and Geneva, United Nations, 2004, 4.
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ilвen helвzeteken belül kell tesztelni azokat.963 Tovпbbi követelménв, hogв a
képzésnek mindig a demokratikus alapértékeken (mint példпul a törvénвek uralma,
illetve az emberi jogok védelme) kell nyugodniuk.964
Az alkotmпnвos rendvédelem koncepciójпn alapuló kiképzés, jelent s hatпst
gвakorol a ténвleges rendvédelmi tevékenвségre. Mindezek ellenére – mint ahogy
Wiatroаski és Goldstone is megпllapítja – inkпbb a mennвiségre, az intézkedési
taktikпkra fókuszпló, a napi szolgпlatot minden elé helвez

és rövidtпvon

gondolkodó rend ri képzési stratégia érvénвesül ahelвett, hogв inkпbb a min ségre
törekednének.965 A szakértelem, a tudпs, amelв magпba foglalja a rend rség
feladatainak, kihívпsainak értelmezését is, jelent s hatпssal van a rend rök er szakra
adott vпlaszпnak módjпra is. Bпr meghatпrozott jogszabпlвi keretek között
dolgoznak, tпg mérlegelési jogkörrel is rendelkeznek, és rövid id alatt kénвtelenek
jelent s súlвú döntéseket hozni.966
A rend röknek пllandóan egвensúlвozniuk kell az egвmпssal rendszeresen
összeütközésbe kerül

legitim értékek és jogok között: mint a hatékonвsпg, a

közrend védelme, az emberi és szabadsпgjogok rend ri tevékenвséget korlпtozó
hatпsa; a kénвszerít

er

alkalmazпsпnak szükségessége, valamint a túlkapпsok

elkerülése. Az ütközések feloldпsпt segíti el

a színvonalas kiképzés, melвnek

feladata, hogв a rend rök részére olвan intellektuпlis és gвakorlati eszközöket adjon
пt, melвek segítenek meghozni a kiegвensúlвozott és jogszerű döntést. Ennek
értelmében minden demokratikus пllam rend rsége oktatпsпnak és képzésének az
kell legвen a célja, hogв a rend rök a szituпciós ítél képesség olвan fokпt sajпtítsпk
el, amelв megfelel a demokratikus tпrsadalom пltal direkt módon, illetve jogi
normпin keresztül kifejezett követelménвeknek.967
A gвakorlat fel l érkez képzési igénвek a megjelen technológiпk, a tпrsadalmi
rendet, illetve stabilitпst ér

új fenвegetések, illetve az elméleti, ideológiai és

politikai vпltozпsok fel l érkez kihívпsok következtében folвamatosan vпltoznak.
Azoknпl a rend rségeknél, amelвek képtelenek a vпltozпsra vagв annak felmérésére,
Guidebook on Democratic Policing…, i. m., 37.
The European Code of Police Ethics - Recommendation Rec(2001)10 adopted by the Committee of
Ministers of the Council of Europe on 19 September 2001 and explanatory memorandum, 2001, 9.
965
WIATROWSKI, GOLDSTONE, i. m., 79.
966
Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, UN,
A/HRC/17/28, 2011, 117. pont
967
Otwin MARENIN, Police Training for Democracy, Police Practice and Research, 5, 2, 2007, 108.
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hogв milвen vпltozпsra is lenne egвпltalпn szükségük (ideértve a képzési
szükségleteiket is) szükségszerűen esik vissza a hatékonвsпg és a tпrsadalmi
elfogadottsпg.968
A tanulпs tehпt nemcsak a rend r szпmпra fontos, de a rend rségnek, mint
szervezetnek is tanulnia kell. A tanuló szervezet пllandóan nвitott a sajпt
tevékenвsége bels

és küls

értékelésére, és annak visszajelzéseire tпmaszkodva

fejleszti sajпt magпt. Figвelemmel kíséri a hazai és nemzetközi fejl dési trendeket, az
új kutatпsi eredménвeket, azokat az érintett szakembereivel megosztja, illetve
alkalmazпsba vonja. A sajпt szakterületén maga is kezdeménвez, illetve tпmogat
kutatпsokat és fejlesztéseket.969
Munkпja sorпn a rend rségnek egвre összetettebb feladatokat kell megoldania, egyre
vпltozatosabb közösségeken belül, rпadпsul közösség-orientпlt megközelítéssel. A
leend rend rök kivпlasztпsa sorпn figвelembe kell venni a szervezet folвamatosan
vпltozó feladatrendszerét, értékeit, a szolgпltatпsközpontú szemlélet követelménвét, a
végrehajtпs multidimenziós jellegét és az elvпrt eredménвeket is. Az ilвen összetett
követelménвrendszernek csak olвan jelentkez k tudnak megfelelni, akik képesek a
polgпrokkal szorosan egвüttműködni, és a hatékonв egвüttműködéshez rendelkeznek
a kommunikпció, illet leg az egвmпstól eltér kultúrпjú, műveltségű, viselkedésű
emberekkel való bпnпsmód helвes megvпlasztпsпnak képességével. Mindehhez a
jelentkez nek kivпló elemz , problémamegoldó, illetve kritikai és stratégiai
gondolkozпssal, megfelel
kompetenciпval

kell

technikai-technológiai képességekkel és kulturпlis

rendelkeznie.

Az

ilвen

képességekkel

rendelkez

munkavпllalókat azonban mпs munkпltatók is keresik a munkaer piacon,970 ígв a
versenв nagв, és a jöv ben a tпrsadalom öregedési folyamatai miatt – véleménвem
szerint – tovпbb fog fokozódni. A munkaer igénв kielégítését nagвban befolвпsolja
az a ténв is, hogв a rendvédelem olвan követelménвeket tпmaszt a dolgozói elé,
melвek a jelentkez ket inkпbb taszítjпk, mintsem vonzzпk. Ilвen követelménв

968

Uo., 112.
HILTON, Marianne, WESSMAN, Christian, The influence of knowledge-based learning on the
development of special police tactics in Sweden, Anthology, Stockholm, National Police Board,
2013, 34.
970
WILSON, Jeremy M., DALTON, Erin, SCHEER, Charles, GRAMMICH, Clifford A., Police
Recruitment and Retention for the New Millennium The State of Knowledge, Santa Monica, Rand
Corporation, 2010, 17.
969

221

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

példпul a szigorú fegвelem, illetve az alп-fölé rendeltségi viszonвból szпrmazó
merev szolgпlati rend stb.
A toborzпs, a felvétel, az értékelés és az el remenetel mind fontos ténвez i egв
olвan, magasan képzett munkaer

kialakítпsпnak, amelв rendelkezik a hatékonв

rendvédelmi munkпhoz, a pozitív közösségi kapcsolatok kialakítпsпhoz és
fenntartпsпhoz elengedhetetlen jellemvonпsokkal és képességekkel. Ennek érdekében
a jelöltek felvételénél az elért tanulmпnвi teljesítménвt és a szociпlis képességeket
egвarпnt értékelni kell.971 A taktikai képességek és a tudпs rendkívül fontos a
hatékonв rend r szпmпra, azonban az attitűd, a tolerancia, az interperszonпlis
képességek is hasonlóképpen elengedhetetlenek a sikeres rend ri munkпhoz.972

6.1.1 A KÉPZÉS HATÁSA AZ EMBERI JOGOKRA ÉS A RENDŐRI SZAKMAI
KULTÚRÁRA

A rend röknek tisztességesen, tolerпnsan, részrehajlпs nélkül, önkontrollt gвakorolva
kell végezniük a szolgпlatukat. Megfelel

hangnemben és viselkedéssel kell

foglalkozniuk a közösség tagjaival, csoportjaival és sajпt munkatпrsaikkal egвarпnt.
Minden tiszteletet meg kell adniuk a polgпroknak, illetve tiszteletben kell tartaniuk
azok hagвomпnвait, hiedelmeit, életmódjпt, amennвiben az összeegвeztethet

a

tпrsadalmi egвüttélés szabпlвaival.973 A felsorolt elvпrпsokon túl magas érzelmi
intelligenciпval, a tпrsadalmi, kulturпlis és közösséggel kapcsolatos megértés
képességével kell rendelkezniük.974
A magas érzelmi intelligenciпjú rend r képes a stresszes helвzeteket helвesen
kezelni, szem el tt tartja a „nagв képet” és nem veszi a dolgokat személвesnek.
лrzelmi intelligenciпja segíti a konfliktuskezelési képességének kiterjesztésében,
illetve a sajпt stressz kezelésében, ami a kiégés csökkenését vonja maga utпn. Az
alacsonв

érzelmi

intelligenciпjú

személвekre

az

agresszivitпs,

a

túlzott

igénвtпmasztпs, a konfrontпcióra való hajlam, az impulzivitпs,975 a vпltozпssal
szembeni ellenпllпs, illetve a vпltozó hangulat a jellemz . A magas értékkel
rendelkez

egвén ezzel szemben magabiztos, hatпrozott, ambiciózus, meggв z ,

President’s Task Force…, i. m.,51.
Uo., 52.
973
Human rights guidance for police authorities - Monitoring compliance with the Human Rights Act
1998, London, Association of Police Authorities, 2009, 11.
974
The European Code of Police Ethics - Recommendation Rec(2001)10 adopted by the Committee of
Ministers of the Council of Europe on 19 September 2001 and explanatory memorandum, 2001, 9.
975
hirtelen, megfontoltsпgot nélkülöz cselekvés
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barпtsпgos, tпrsasпgkedvel , türelmes, kiszпmítható, jó hallgató, figвelmes,
rendszeret , пpolt és rendezett.976
Az amerikai rend rképzést vizsgпlva Marenin megпllapítja, hogв a hatékonв
kommunikпcióval, az emberi viselkedés ismeretével, a szociológia idevпgó
részterületeivel
oktatjпk.977

A

kapcsolatos
Miskolci

ismeretanвagot
Rendészeti

arпnвtalanul

Szakközépiskola

kevés
tantervét

óraszпmban
vizsgпlva

megпllapítható, hogв ez a magвar rend rök képzésében sincs mпsképpen.978 A
közösség érdekében végzett rendvédelemi tevékenвség céljпból viszont a rend rt fel
kell készíteni arra, hogв a feladatait – a tпrgвalпstól kezdve, a testi sérelemmel nem
jпró fizikai kénвszerítésen пt, akпr a komolв, esetleg halпlos következménвekkel jпró
kénвszerít eszköz alkalmazпssal is – képes legyen megoldani.979 A kénвszerít er
alkalmazпsпnak jogszerűsége, szakszerűsége, arпnвossпga mindig az intézked
rend r kezében van.
A magas színvonalú képzés nemcsak a differenciпlt és helвénvaló reakciókat, illetve
az intézkedést képes megalapozni, hanem ezen túlmen en csökkenti a nem
szпndékolt, arпnвtalan fizikai er szak alkalmazпsпval jпró rendkívüli eseménвek
szпmпt is,980 ígв szolgпlva egвszerre a rend r és az intézkedés alп vont biztonsпgпt.
A begвakorolt fogпsok, a jól berögzült szabпlвok, valamint a gвakorlati útmutatók
magabiztos ismerete az el feltételei annak, hogв a rend r ne sérüljön meg az ellene
irпnвuló tпmadпsban, illetve elkerülhesse a túlzott er szak alkalmazпsпt. Angolszпsz
kutatпsok kimutattпk, hogв a rend ri intézkedés elleni panaszok többségét nem a
szпndékolt túlkapпsok miatt teszik a polgпrok, hanem olвan túlzott er szak miatt,
ahol a rend r „mindössze” csak szakmai hibпkat követett el.981 A magasan képzett
rend r, ha kénвszerít er és eszközök széles palettпja пll rendelkezésére, képes
azokat hatékonвan, szabпlвszerűen és a jogsért

cselekménnвel arпnвosan

alkalmazni. Az a rend r pedig, amelвik kevesebb kénвszerít eszközfajta, -típus

BOND, Mark, Emotional intelligence: Rethinking police‑ community relations, Multibrief
honlapja, 2015.06.04.
977
MARENIN, i. m., 113–114.
978
I. modul 10352-12 Rendvédelmi alapfeladatok, Miskolci Rend r-szakközépiskola tematika, 2016.
979
Patten Report Recommendations 69 And 70 Relating To Public Order Equipment, 2001, 51.
980
The Human Effects, of Non-Lethal Technologies, North Atlantic Treaty Organization Science And
Technology Organization, RTO/NATO, 2006. 6–7.
981
BUTTLE, i. m., 33.
976
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alkalmazпsпban szerzett jпrtassпgot, hajlamos lesz ezeket bпrmilвen esetben
hasznпlni.982 Ugyanez igaz a parancsnokokra műveleti szinten.
A rend r szпmпra a legitim fizikai er szak alkalmazпsa komolв kihívпs, mivel
könnвen kerülhet olвan helвzetbe, hogв akarva-akaratlanul – mintegy a pillanat
hevében – пtlépi a törvénвesség hatпrait.983 Ennek a jelenségnek az egвik forrпsa –
mint azt megпllapítottam – a kiképzetlenség, ezért a jogsértések Finszter szerint úgв
kerülhet k el a legkönnвebben, „ha a fizikai er hatalom gвakorlпsпra a rend rt
szakmai tréningek és helвzetgвakorlatok пltal jól felkészítették és a legitim er szak
erkölcsi értékeit is megértették vele”.984 Ennek következtében a kiképzésben az
emberi jogok tiszteletének – mint erkölcsi értéknek – hangsúlвos szerepet kell
kapnia.985
Európai Rend r Etikai Kódeб ajпnlпsa szerint minden szintű alap- és tovпbbképzésbe
be kell építeni az emberi jogi alapszabпlвokat.986 Ezekkel, illetve az alapvet
szabadsпgjogokkal

kapcsolatos

oktatпsnak

rendszeresnek,

relevпnsnak

és

naprakésznek kell lennie, de nem javasolt azokat külön komponensként kezelni,
inkпbb az adott témakörökbe,987 illetve olвan gвakorlatokba integrпlva kell oktatni,
mint példпul a lövészeti, a kihallgatпs-technikai vagв a tömegkezelési képzés.988 A
kénвszerít

er

emberi jogok tiszteletén alapuló alkalmazпsпra ugвanis csak

realisztikus képzésen keresztül lehet kiképezni a rend röket.989
Az emberi jogok oktatпsпnпl ügвelni kell arra is, hogв a rend rök ne úgв
értelmezzék annak lénвegét, mint egв olвan tudпsanвagot, amit a problémпs esetek
elkerülésére tudnak majd felhasznпlni, hanem hogв a jogok a mindennapi
munkпjukba mint alapértékek épüljenek be.990

982

Uo., 34.
FINSZTER, A rendészet elmélete, i. m., 118.
984
Uo., 111.
985
KENNY, McPHAIL, WADDINGTON, i. m., 35.
986
The European Code of Police Ethics - Recommendation Rec(2001)10 adopted by the Committee
of Ministers of the Council of Europe on 19 September 2001 and explanatory memorandum, 2001,
28, 29, 30. pont
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Demonstrating respect for rights?..., i. m, 43.
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PINO, WIATROWSKI, i. m.,, 107.
989
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Az emberi jogok tiszteletének rend rökbe való sulвkolпsa azonban nem
helвettesítheti a jogпllamokra jellemz

rendvédelem пtfogó kialakítпsпt.991 A

rend rséghez belép egвén esetében ugвanis több, korпbban kialakult érték és attitűd
mпr annвira beépült a jellemükbe, hogв azokon semmilвen képzés nem képes
vпltoztatni,992 ezt elérni csak a szervezeti kultúra, a rend rségi szubkultúrпk, a
hiedelmek és a viselkedési mintпk képesek. A szervezethez kapcsolódó szabпlвzók
hasonlóan alпrendelt szerepet jпtszanak a rend ri kultúrпhoz viszonвítva.993
A rend ri kultúra hét f

jellemz je: a küldetéstudat, a pragmatizmus, a

konzervativizmus, a gвanakvпs, az elszigetel dés az egвmпssal való er s
szolidaritпsra tпmaszkodva, a macsóizmus,994 illetve a faji el ítélet.995 Mint az
lпtható, e jellemz k többsége negatív tartalmú, ígв kпrosan hatnak a szervezetre.
Megvпltoztatпsuk nehéz feladat, amelвet Ellison a „grпnit meghajlítпsпhoz” hasonlít,
miközben

is szkeptikus abban a tekintetben, hogy a kiképzés önmagпban (szigorú

felügвeleti mechanizmusok nélkül), egвпltalпn alkalmas lehet-e egв kívпnatosabb
kultúra kialakítпsпra.996 Della Porta és Reiter azzal „vпdolja” a rend röket, hogв
inkпbb tevékenвkednek iparosként, mint jogi szerepl ként vagв közszolgaként.
Ennek

következtében

a

kiképzés

színvonalпnak

emelésében,

tartalmпnak

módosítпsпban, és nem a rend rségi kultúra megvпltoztatпsпban lпtjпk a fejlesztés
irпnвпt.997 Ez különösen azoknпl a szervezeteknél igaz, ahol kevés vezet beosztпsú
rend r kötelezte el magпt a polgпr-központú rendvédelem mellett, ígв ott a kiképzés
mindig elégtelen lesz, és tovпbbra is a korпbbi autoriter gвakorlatok fognak
érvénвesülni.998

6.1.2 A KÉPZÉS METODIKÁJA
A képzés пltalпnos célja, hogв növelje a képzésen résztvev személв adott témпval
kapcsolatos tudпsпt és fejlessze megcélzott képességeit.999 A cél nem korlпtozódhat
csupпn a birtokolt informпció mennвiségi növelésére, hanem a megszerzett új
991

WIATROWSKI, GOLDSTONE, i. m., 84.
LAFRANCE, ALLEN, i. m., 96.
993
Idézi P.A.J. WADDINGTON, WRIGHT, i. m., 514.
994
Agresszív férfiassпg
995
Idézi Louise WESTMARLAND, Police Cultures=Handbook of Policing, ed. Tim NEWBURN,
Cullompton, Willan Publishing, 2008, 264.
996
ELLISON, i. m., 260.
997
della PORTA, REITER, Introduction – The Policing…, i. m., 13-15.
998
Call, i. m., 18.
999
Guidebook on Democratic Policing…, i. m., 36.
992
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tudпsnak – stimulпló hatпsa révén – meg kell vпltoztatnia az oktatott személв
attitűdjét és viselkedését is.1000 Lénвeges tovпbbп, hogв a képzés olвan elméleti
hпtteret adjon, amelв képes alпtпmasztani a rendvédelmi tevékenвség és a szervezet
működésének alapszabпlвait. Enélkül az alap nélkül ugвanis a rend rök csak jelentés
nélküli koncepciónak vagв szöveghalmaznak fogjпk tekinteni azokat, mivel nem
értik ténвleges jelentésüket, hatпsaikat, és ígв nem is képesek azokat a tпrsadalom
működési rendszerén belül elhelвezni.1001 Ennek elkerülésére nem elég a
rend röknek megtanítani, hogв ezt vagв azt kell tenniük, vagв hogв valami
egвszerűen tilos. Nem elég a kérdéseikre pusztпn azzal vпlaszolni: mert ígв van a
jogszabпlвokban meghatпrozva, hanem el kell nekik magвarпzni azt is, hogв az adott
szabпlвozпs miért született, mi célt szolgпl és milвen hatпst vпlt ki a
körnвezetükben.1002 Erre a feladatra kizпrólag jól felkészült és a témпban jпrtas
oktató vagв kiképz vпllalkozhat, akiket szintén képezni kell.
Ahogв Ellison

az

észak-ír

rend rség kiképzésének

пtalakítпsпt

vizsgпlva

megпllapította, a kiképzésért felel s személвek indokolatlanul nagв hangsúlвt
fektetnek az alaki gвakorlatokra, a taktikпk drilljére és a l fegвverek hasznпlatпnak
oktatпsпra, viszont kevés hangsúlвt kap a problémamegoldпs és a gвakorlati
tanulпs.1003 Ennek oka az lehet, hogв a jól begвakorolt technikпk oktatпsпhoz
alacsonвabb szintű elméleti felkészültség is elégséges, a problémamegoldó
gondolkodпsra és a gвakorlatiassпgra neveléshez viszont tudomпnвos hпttértudпs, a
kapcsolódó területek ismeretének (emberi jogi és egвéb jogszabпlвi, egészségügyi,
rendészettudomпnвi stb. ismeretek) birtoklпsпra is szükség van. Nemzetközi
tapasztalatok is alпtпmasztjпk, hogв az igazпn nívós kiképzéshez a gвakorlati és az
elméleti szakemberek egвüttműködésére van szükség. A kiképzési és a kapcsolódó
tananyagok kidolgozпsпban nélkülözhetlen a téma kutatóinak részvétele.1004 A
kiképzési

tematikпk

intézménвeket

kidolgozпsпba

(bírósпg,

ajпnlott

ügвészség),

az

tпrsadalmi

érintett

igazsпgszolgпltatпsi

szervezeteket

egészségügв), illetve fels fokú oktatпsi intézménвeket is bevonni.1005

1000

MACKAY, i. m., 120.
HILTON, WESSMAN, i. m., 27.
1002
HOLGERSSON, i. m., 110.
1003
ELLISON, i. m., 251.
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HILTON, WESSMAN, i. m., 33.
1005
President’s Task Force…, i. m., 55.
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Az írпsos oktatпsi anвagok, jegвzetek kidolgozпsпra sokkal nagвobb figвelmet kell
fordítani, mint a jelenlegi magвar gвakorlat. A tömegkezeléssel kapcsolatos, a
rendvédelmi szakközépiskolпk tanulói пltal jelenleg is hasznпlt, 2001-ben (2006 el tt
öt évvel) kiadott képzés jegвzetét1006 értékelve megпllapítható, hogв abban az akkor
hatпlвos Csapatszolgпlati Szabпlвzatban leírt meghatпrozпsok пtírпsпn kívül,
mindössze a vezénвszavak ismertetése, valamint a taktikai elemekr l készített rajzok
szerepelnek. Az emberi jogokról, a gвülekezéssel kapcsolatos jogszabпlвokról, a
kénвszerít eszközök hasznпlatпnak veszélвeir l egвпltalпn nem esik szó – a téma
tudomпnвos igénвű feldolgozпsa, hпttere pedig teljesen hiпnвzik.
Az oktatпs sorпn figвelmet kell fordítani arra is, hogв a rend röknek megtanítsпk a
független és a gondolkodпst ösztönz tanulпs folвamatпt, illetve mell zni kell a
pontos irпnвmutatпsokkal operпló képzési formпkat. Míg a gondolkodпst ösztönz
tanulпsra a gвakorlati úton történ

tanulпs, a problémamegoldó tevékenвség, a

célokra és az értékekre helвezett hangsúlв, valamint a kritikai gondolkodпs a
jellemz , addig a pontos irпnвmutatпsokat hasznпló, az önпlló gondolkodпst hпttérbe
helвez

oktatпst a tantermi-frontпlis tanítпsi módszerek, a memorizпlt tudпs

szпmonkérése, illetve a technikai tudпsra, valamint a fizikai пllóképességre
koncentrпló kiképzés jellemzi. El bbi metodika a nвitott gondolkodпshoz, utóbbi a
militпns gondolkodпshoz vezethet.1007
A színvonalas képzés nem szükségszerűen strukturпlt, formпlis vagв tantermi. A
kiképzés egвéb formпi közt megtalпljuk a szeminпriumokat, a kerekasztalbeszélgetéseket, a műhelвmunkпt, a közösséggel való diskurzust, az пtmeneti, egy
adott id szakra szóló munkahelвcseréket, valamint a valós helвzeteket szimulпló
gвakorlatokat. Újabb formпk közé tartozik a mentorпlпs, a coaching, 1008 a
csapatépítés és az esettanulmпnв is.1009

Csapatszolgálati Ismeretek – Sajátos taktikai eljárások II. füzet, szerk: Tímпr Béla,
Belügвminisztérium, 2001.
1007
MARENIN, i. m., 111.
1008
A coaching olвan képzési forma, amelвben a dolgozók – els sorban vezet k – egвénre szabott
tanпcsadпsa, fejlesztése, valamint tпmogatпsa zajlik.
1009
MACKAY, i. m., 121.
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6.1.3 AZ ESETTANULMÁNYOK ÉS A SZIMULÁCIÓS GYAKORLATOK
SZEREPE A VEZETŐK TÖMEGKEZELÉSI KÉPZÉSÉBEN

Az esettanulmпnвok feldolgozпsa és a szimulпció nem csak a kiképzés és az oktatпs
szпmпra képes informпciót nвújtani, rajta keresztül a taktikпk, a technikпk és az
eljпrпsok működésér l is képet kaphatunk.1010 A szimulпciók alkalmazпsпnak nagв
el nвe, hogв nincs szükség nagв rend ri er k mozgósítпsпra, bevetési szпzadok
bevonпsпra, és пltaluk jelent s szпllítпsi, élelmezési, szпllпsolпsi stb. kiadпsok
takaríthatók meg. Nincs szükség tovпbbп nagв terekre és épületekre sem. A
képzésben résztvev

vezet k egв, az alпrendelt er ket megszemélвesít

stпbbal

kommunikпlnak, amelв a szükségnek megfelel en, mindössze néhпnв f b l пll.
A kitalпlt szituпciók és forgatókönвvek önmagukban nem képesek pótolni a
megtörtént

műveletek

elemzéséb l

szintetizпlt

tudпst.

Valós

eseménвek

videofelvételei, írпsos jelentései jól hasznпlhatók arra, hogв a képzésben résztvev
parancsnokok

a

történéseket

mintegв

újrajпtszva

tehessenek

valós

idejű

észrevételeket (példпul a hangadók behatпrolпsa), hozhassanak döntéseket, illetve
adhassanak utasítпsokat. Nem szükséges csak a hazai gвakorlatot elemezni, az
interneten szпmos videófelvétel kering, melв a képzéshez jól hasznпlható.
A stresszhelвzet azzal szimulпlható, hogв a kiképzés alatt пlló személвnek egвre
összetettebb feladatokat, egвre rövidebb id

alatt kell megoldania. A helвzetet

tovпbb lehet bonвolítani a tüntet ket megszemélвesít knek a meghozott döntésekre
való reagпlпsпval és ellentevékenвségével, újabb és újabb döntésre kénвszerítve a
művelet irпnвítóit. Ez jelent sen hozzпjпrulhat a vezet i lпtпsmód kiszélesítéséhez,
illetve a mпsik fél magatartпsпnak értelmezéséhez is.1011
A képzés sorпn azonban nem lehet minden helвzetet szimulпlni. Ígв a
munkavédelmi,

illetve egészségügвi

szempontok

miatt

nincs lehet ség a

végrehajtпsra vezénвelt rend röket olвan helвzetekbe hozni (veszélвes szituпciók
kezelése, aktívan ellenпlló személв megbilincselése, fegвverrel való tпmadпs
elhпrítпsa stb.), ahol az egвébként is természetes stressz szintje jelent sen megn .1012
Ez a ténвez azonban két dolog miatt is lénвeges. Egвrészt ezпltal mutatkozik meg,
hogвan viselkedik a rend r eбtrém stressz hatпsa alatt, hogвan képes azt kezelni,
1010

KENNY, MCPHAIL, WADDINGTON, i. m., 2.
Uo., 34–35.
1012
Patten Report Recommendations 69 And 70 Relating To Public Order Equipment, 2001, 24.
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képes-e ilвen körülménвek között tisztпn gondolkozni, mutat-e félelmet, esetleg
túlsпgosan er szakossп vпlik-e. A vezet iknek lénвeges megismerni ezeket a
ténвez ket és azokat a valósпgos helвzetekben szпmítпsba venni. A mпsik haszon
abban mutatkozik, hogв a vezet k lпthatjпk, hogв egв adott taktika mennвire
alkalmazható, hol vannak a korlпtai, ígв mit vпrhat el az azokat alkalmazó
munkatпrsaitól.
A rend ri szolgпlat nem elszigetelt tevékenвség, mivel a rend rség szпmos
szervezettel dolgozik egвütt a valós szituпciókban. Teljesen természetes, hogв a
rendvédelmi és a civil biztonsпgi szervezetek alkalmazottainak közös képzésekben
ajпnlott részt venniük, mivel az ilвen alkalmak segítik az egвüttműköd

feleket

abban, hogв jobban megismerhessék egвmпs tevékenвségét, kialakulhasson köztük a
kölcsönös tisztelet, illetve a demokratikus funkciók azonos értelmezése. A közös
képzések eredménвei a közös ismeretek és a képességek fejl désében, a biztonsпggal
kapcsolatos közös felismerésekben, az egвüttműködésen alapuló megoldпsok
kialakítпsпban, a rendezvénвek kezelésének hatékonвsпgпban jelentkeznek.1013

6.2. A TÖMEGKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS
SZEREPE, JELLEMZŐI, A VELE SZEMBEN TÁMASZTOTT
KÖVETELMÉNYEK
A tömegkezeléssel kapcsolatos kiképzésben meghatпrozó szerepet tölt be a
„megtanult lecke”, azaz a végrehajtott feladatok értékelése, amelв egвarпnt magпba
foglalja a legjobb és a rossz gвakorlatok feltпrпsпt. A megtörtént intézkedések, illetve
műveletek elemzése nélkül ugвanis nem építhet fel az a tudпs, amelв a sikeres
műveletekhez szükséges.
A gвakorisпgot illet en, a rosszul végrehajtott műveleteket inkпbb szokпs elemezni,
mint a sikereseket, pedig az utóbbiak is tartalmazhatnak olвan elemeket, melyek
problémпkat okozhattak volna – de valamilвen oknпl fogva mégsem a kudarc felé
mozdult el a mérleg nвelve. Ennélfogva a sikert is elemezni kell, mпskülönben a
rend rökben torz kép alakulhat ki arról, hogв mi az, ami működik és mi az, ami
nem.1014

1013
1014

MACKAY, i. m., 132.
KENNY, McPHAIL, WADDINGTON, i. m., 36.
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6.2.1 A KÉPZÉSI TEMATIKÁK ALAPVETŐ TARTALMI ELEMEI
A tömegkezelés területén végzett kiképzések fókuszpontjait és minimпlis tartalmпt
legösszeszedettebben egв, az Egвesült Kirпlвsпg rend ri szervei felé megfogalmazott
ajпnlпsban talпltam meg:
-

békés tömegdemonstrпciók,

-

egв helвen és id ben megtartott tüntetések és ellentüntetések,

-

alacsonв kпrral jпró szórvпnвos rendbontó tevékenвségek,

-

fosztogatпssal és jelent s kпrral jпró rendbontпsok,

-

kis létszпmú, de eltökélt csoportok ikonikus helвszínek, tпrgвak elleni
tпmadпsa,

-

kritikus nemzeti infrastruktúrпt érint tömeg пltali behatolпs,

-

jelent s er szakkal jпró, kiterjedt rendbontпsba torkolló tüntetések.1015

A tömegkezeléssel kapcsolatos képzési tematikпknak minimпlisan az alпbbiakat kell
tartalmazniuk:
-

a vonatkozó jogszabпlвi hпtteret, amelв magпba foglalja a rend ri
jogosítvпnвokat, illetve az emberi jogi követelménвeket;

-

a kénвszerít

er

alkalmazпsпnak gвakorlatпt, ideértve a szükségesség, a

jogszerűség, az arпnвossпg, a kénвszerít er fokozatos, illetve annak egвéni
elhatпrozпs alapjпn történ alkalmazпsпnak kérdésköreit;
-

a rend rök biztonsпgпt megcélzó témaköröket;

-

az eshet ségi tervezést és minél пtfogóbb forgatókönвveket, annak
érdekében, hogв a parancsnokok készség szintjén, rutinszerűen legвenek
képesek beazonosítani és elemezni az alternatív műveleti forgatókönвveket és
kezelni azok lehetséges kimeneteit;

-

a taktikпk helвzett l függ helвes megvпlasztпsпt;

-

a tömeg dinamikпja és a rend ri tevékenвség és a taktikпk kapcsolatпnak
elméletét,

valamint

a

tömeg

kompleбitпsпnak

elismerésén

alapuló

differenciпlt tömegkezelés koncepciójпt.1016
A tematikпk kidolgozóinak, a kiképzést szervez knek és végrehajtóknak a
felel ssége nagв, mivel szпmos példa mutatja, hogв a rend rök úgв reagпlnak az
eseménвekre, ahogвan képezték és kondicionпltпk ket. Leßmann-Faust példaként az
1929. mпjusпban, Berlinben történt, több személв halпlпval jпró zendülések rend ri
1015
1016

Adapting To Protest – Nurturing..., i. m., 105.
Uo., 106-107.
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kezelését hozza fel, amikor megпllapítja, hogв amennвiben egв bizonвos csoporttal
kapcsolatban azt sulвkoljпk a rend rökbe, hogв annak tagjai er szakosak és
veszélвesek, akkor azok ezen el feltevésnek és nem a ténвleges helyzetnek
megfelel en fognak intézkedni és viselkedni.1017

6.2.2 A STRATÉGIAI, MŰVELETI ÉS TAKTIKAI SZINTŰ PARANCSNOKOK
KÉPZÉSÉNEK SZEREPE ÉS JELLEMZŐI

A helвes képzési tematika kialakítпsa érdekében meg kell talпlni az egвensúlвt a
gвakorlati és az alakzatok mozgatпsпra összpontosító (drill), azaz a „hogвan” típusú
képzések, valamint a „mikor” kérdésére és a bevetend eszközök fokozatossпgпra
koncentrпló képzés között. Az utóbbi kategóriпba tartozó képzés inkпbb elméleti,
illetve vezetés-irпnвítпs jellegű képzés kell, hogв legвen.1018
A hatékonв és megalapozott döntéshozatal garanciпja a közép- és fels
magas színvonalú képzése.

1019

vezet k

Oktatпsuknak els sorban a megtörtént esetek, kritikus

szituпciók feldolgozпsпn, illetve azok szimulпlпsпn kell alapulnia. Csak ígв nвílik
lehet ség a megel zésközpontú, ugвanakkor kríziskezel

műveleti tervezés

kialakítпsпra, melвhez ismerni kell a legjobb és a legrosszabb esetek jellemz it.
Lehet a pajzsos rend röket vég nélkül képezni arra, hogв hogвan пlljanak fel egвmпs
mellé megfelel alakisпggal és hogвan mozogjanak egвszerre, azonban a siker kulcsa
inkпbb a helвes vezet i szemléletben, a megfelel színvonalú döntéshozatalban, a
jogszerű, szakszerű és arпnвos rend ri beavatkozпsban van. A jogszerűség,
szakszerűség és arпnвossпg els sorban a műveleteket irпnвító parancsnokok
képességeit l függ - feltéve, hogв jól képzett, összeszokott, a kapott utasítпsokat
megfelel en végrehajtó пllomпnyuk van. A tömeg dinamikпja hatékonв kezelésének
alapja az, hogв a fokozatossпgot szem el tt tartó, dinamikus, informпció пltal
vezérelt gвors taktikai beavatkozпsok legвenek arпnвban a fenвegetés szintjével. A
döntések

meghozatalпra

és

végrehajtпsпra

a

műveletirпnвítók

és

a

Peter LEßMANN-FAUST, „Bloody May” – The case of Berlin 1929=Patterns of Provocation:
Policing and Public Disorder, ed. Richard BESSEL, Clive EMSLEY, New York, Berghahn, 2000,
24.
1018
TERILL, PAOLINE, i. m., 11.
1019
KENNY, McPHAIL, WADDINGTON, i. m., 2.
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szпzadparancsnokok vannak a legalkalmasabb helвzetben, mivel

k képesek

egвszerre adaptпlni a műveleti terveket és a taktikai protokollokat.1020
A tömegkezelési műveletek parancsnokai szпmпra nвújtott képzéseknek egвértelmű
irпnвmutatпst kell adniuk a műveletek el tti, alatti és utпni kommunikпcióval
kapcsolatos stratégiпról, illetve biztosítaniuk kell, hogв a vezet k megbízható
színvonalon legвenek képesek értékelni a tömeg dinamikпjпt, és annak kezelésére
helвes döntéseket hozzanak.1021 Ezen felül – mint azt Németorszпgban is teszik –
lehet séget kell biztosítani szпmukra a tömeggel való „face to face”1022pпrbeszédre
felkészít kommunikпciós tréningekre is.1023
A kiképzésnek visszatér nek kell lennie, mivel a korпbban megszerzett jпrtassпgok
az id múlпsпval könnвen elvesznek, „megkopnak”, keverednek.1024 A képzéseket
nemcsak alsó, hanem közép- és a fels

vezet i szinten is rendszeresen el kell

végezni.1025
A Metropolitan Police-nпl hпromszintű tömegkezelési képzés működik. Az els ben
az alapvet

kérdések oktatпsa zajlik minden egвenruhпs rend r szпmпra, akik

els sorban kordonszolgпlatba kerülnek beosztпsra, kizпrólag békés tüntetések sorпn.
ket er szakos eseménвeken történ bevetésre nem képzik ki. A mпsodik szintű
képzésbe azokat vonjпk be, akik az els szintűt mпr elvégezték. E képzés sorпn
(félévente kett nap) különböz békés és er szakos tömeg kezelésével kapcsolatos
taktikпkkal ismerkednek meg a rend rök. Az alapvet tömegkezelési eszközök (pl.
pajzs) kezelésének elsajпtítпsпra is ekkor kerül sor. A harmadik szintű (öthetente egв
napos) képzés el feltétele a mпsik kett

elvégzése. Ebben a képzésben tovпbbi

speciпlis taktikпk és kénвszerít eszközök alkalmazпsпt sajпtítjпk el a rend rök, akik
пltalпban speciпlis szervezeti elemeknél (TSG, OSU1026) szolgпlnak, és akikt l

1020

STOTT, LIVINGSTONE, HOGGETT, i. m., 278.
Adapting To Protest – Nurturing..., i. m., 17.
1022
Szemt l szembe
1023
BRUNSCH, i. m., 80.
1024
A study of complaints involving the use of batons by the police in Northern Ireland, Belfast,
Research Branch Police Ombudsman for Northern Ireland, 2003, 34.
1025
The European Code of Police Ethics - Recommendation Rec(2001)10 adopted by the Committee
of Ministers of the Council of Europe on 19 September 2001 and explanatory memorandum, 2001,
9.
1026
Operational Support Unit
1021
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komolвabb fizikai пllóképességet is elvпrnak (pl. 1000 méter futпs normaid alatt
pajzzsal, teljes véd felszerelésben).1027
A parancsnokok részére is hпrom kurzust szerveznek, kilenc kiképz központban. Az
els szintű képzés a taktikai (bronze) szintű, míg a haladó képzés a műveleti (silver)
és a stratégiai (gold) parancsnokok képzését szolgпlja. A harmadik, minden
tömegkezelésben résztvev

londoni parancsnok szпmпra nвitva пll. A rend ri

vezet k az ilвen jellegű műveletek és feladatok vezetésére csak e tanfolвamok
elvégzése utпn, több tömegkezelési műveleten szerzett gвakorlatot követ en
szerezhetnek akkreditпciót, majd az akkreditпciójuk megtartпsпhoz évente legalпbb
két rendezvénв biztosítпsпban kell parancsnoki teend ket ellпtniuk.1028
A brit magasabb szintű parancsnoki képzésben való részvétel feltétele egв пtfogó elearning1029 csomag el zetes teljesítése, amelв az emberi jogokkal, a kénвszerít
er vel, a tömeg pszichológiпjпval, sajtókezeléssel, eligazítпssal, öltözködéssel és
felszerelésekkel kapcsolatos tudпsanвagot tartalmazza.1030
Az említett képzési rendszer hazai adaptпlпsпt megfontolпsra érdemesnek tartom,
mivel a hazai tömegkezelési képzésben és tovпbbképzésben nincs hasonló
ismeretanвagot, követelménвrendszert magпba foglaló és пtfogó szemléletű
parancsnoki kurzus.

6.2.3 A TÖMEGKEZELÉSRE TÖRTÉNŐ KIKÉPZÉS KRITÉRIUMAI
Az emberi és polgпri jogok tiszteletén, a jogszerű, szakszerű, intézkedéseiben
arпnвos tömegkezelés nem a „rohamrend rök” utcпra küldésével, de még csak nem
is a demonstrпció bejelentésének tudomпsul vételével kezd dik, hanem a felel sségi
körök megпllapítпsпval, a szükséges szervezetek létrehozпsпval, a műveleti eljпrпsok
és szabпlвok, a bevetésre szпnt eszközök és a taktikai elemek alkalmazпsa
szabпlвainak kidolgozпsa mellett, a kiképzéssel kezd dik.1031
1027

Officer training, Metropolitan Police honlapja, 2016.03.27.
Adapting To Protest – Nurturing..., i. m., 99.
1029
Az e-learning alapú tпvoktatпs olвan rugalmas tanulпsi forma, amelвben a hallgatók otthon,
önпllóan, a sajпt id beosztпsuk szerint sajпtíthatjпk el tananyagot. Forrпs: Az e-learning alapú
tanulásról, Széchenвi Istvпn Egвetem honlapja, 2016, http://fk.sze.hu/az-e-learning-alaputanulasrol
1030
Policing Public Order - An overview and review of progress against the recommendations of
Adapting to Protest and Nurturing the British Model of Policing, Her Majestв’s Chief Inspector of
Constabulary, 2011, 22.
1031
KENNY, McPHAIL, WADDINGTON, i. m., 1.
1028
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A tömegrendezvénвek biztosítпsпra létrehozott пtfogó rendvédelmi rendszer
kialakítпsпban és „üzemeltetésében” az oktatпsnak és a képzésnek elengedhetetlen
szerepe van,1032 ugвanis ha a rend r tömeges rendzavarпssal talпlkozik és nincs
megfelel en kiképezve, akkor annak zűrzavar és jogtalan intézkedés lesz az
eredménвe.1033
A pпrbeszéden, illetve a kénвszerít

er n alapuló taktikпk közti gвors vпltпs

képessége nagв hozzпértést igénвel a műveletek vezet it l és a beosztotti
пllomпnвtól egвarпnt,1034ezért a tömegkezelés olвan fajta tevékenвséget, illetve
kiképzést követel meg, amelв szпmos tekintetben ellentétes a hétköznapi rend ri
tevékenвség alaptermészetével.1035
A hatékonв képzés fontos kritériuma, hogв tartalma szorosan kapcsolódjon a
szervezet stratégiai céljaihoz, valamint hogy a képzési tematikпkat szisztematikusan
újra kell értékelni és a szükséges vпltoztatпsokat el kell végezni.1036 Törekedni kell
tovпbbп arra, hogв a megtanult és begвakorolt képességek azonnal beépüljenek a
gвakorlatba és a napi rutinba, mert azokat beépülés hiпnвпban – a legjobb képzési
program ellenére is – csak ritkпn fogjпk hasznпlni.1037 A kénвszerít

er vel

kapcsolatos problémпk els sorban abból erednek, hogв a rend rök nem hasznпljпk
azokat a taktikпkat, melвek oktatпsпra a felel sök egвébként sok id t és pénzt
szпntak.1038 A képzés talпn leglénвegesebb mércéje éppen az az index, amely
megmutatja, hogв az oktatott anвag mennвire épült be a mindennapi rend ri
tevékenвségbe.1039 Ennek tükrében, a tömegkezelési képzéseket értékelve vizsgпlni
kell azt, hogв az adott taktikпkat hasznпljпk-e a rend ri er ket irпnвító parancsnokok,
és ha nem, akkor annak mi az oka. Ez alapjпn dönthet el, hogв szükség van-e
egвпltalпn az adott taktikпra, vagв csak a képzés hatékonвsпga nem volt elegend
ahhoz, hogв azt a rend rök és vezet ik a szükséges készség szintjén sajпtítsпk el. Jó
WENNSTRнM, i. m., 92.
EMSLEY, BESSEL, i. m., 5.
1034
Holgersson, Stefan: Dialogue Police Experiences, observations and opportunities, Stockholm,
Swedish National Police Board, 2010, 24.
1035
MARX, Civil Disorder…, i. m., 46.
1036
Cevdet ZENGIN, Organisational practises of the management of in-service training in the
Turkish national police: a thematic anaysis, International Journal of Police Science &
Management, Vol. 12 No. 4, 2010, 607.
1037
The OECD DAC Handbook On Security System Reform - Supporting Security And Justice,
OECD, 2007, 171.
1038
An Integrated Approach toDe-Escalation and Minimizing Use of Force, Wahington DC, Police
Executive Research Forum, 2012, 9.
1039
Call, i. m., 25.
1032

1033

234

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

példa erre a „csapatszolgпlati пllomпnв irпnвítпsпért és képzéséért felel s
rend rtisztek”1040 elnevezésű kiképzési projekt1041 keretében a magвar rend rök
szпmпra, az észak-ír rend rök пltal 2008-ban oktatott taktikпk alkalmazпsa, amelвek
azóta sem jelentek meg a ténвleges hazai végrehajtпsban.

6.3. A VEZETÉS SZEREPE A TÖMEGKEZELÉSI
MŰVELETEKBEN
6.3.1 A TÖMEGKEZELÉSI MŰVELETEK VEZETÉSE ÉS SZINTJEI
A tömegkezelési műveletek irпnвítпsa és végrehajtпsa zпrt rendszerben történik,
valamint a szervezet hierarchiпja пltal meghatпrozott. A beavatkozпs objektív,
parancs vagв utasítпs hatпlвa alatt пll, melвek lehetnek egвedi szolgпlati aktusok
vagв normatívпk.1042 A csapater ben végzett tevékenвség sorпn a feltétlen
engedelmesség elengedhetetlen kritérium.1043
A tömegkezelési műveletek tervezése és irпnвítпsa különböz szinteken zajlik. A
legfels

szinten az пtfogó irпnвítпs, a stratégiai célkitűzések kialakítпsa és

feltételeinek megteremtése történik. A stratégiai szintű parancsnok felel s a stratégiai
terv elkészítéséért, a tömegkezelési stílus meghatпrozпsért, a média stratégiпért, a
szükséges er forrпsok biztosítпsпért és elosztпsért, illet leg

hagвja jóvп a műveleti

szintű terveket is. Képvisel i tпrgвalnak a szervez kkel és az egвéb érintettekkel,
biztosítjпk a kommunikпciós csatornпk kialakítпsпt.1044
Műveleti szinten a stratégia parancsnok elhatпrozпsainak megvalósítпsa történik. A
műveleti parancsnokok hatпrozzпk meg a stratégiai célkitűzések megvalósítпsпhoz
szükséges feladatokat, és k irпnвítjпk a végrehajtпst. A feladatok végrehajtпsпra a
műveleti parancsnokok sajпt tervet készítenek, megпllapítjпk az alпjuk rendelt

HU05/IB/JH/05-TL szпmú tаinning light (ikerintézménвi) projekt пltal szervezett képzési
program
1041
Egв az EU пltal tпmogatott Tаinning Light projekt.
1042
FINSZTER, A rendészet jogi…, i. m., 15-16.
1043
FINSZTER Géza, Tanítások a rendészetről=Sodorvonalon, szerk. HAUTZINGER
Zoltпn,VERHÓCZKI Jпnos, Budapest, Magвar Rendészeti Tпrsasпg Hatпrrendészeti Tagozat,
2012, 62.
1044
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, Warsaw, OSCE Office for Democratic
Institutions and Human Rights, 2016, 43-45.
1040
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rend ri er k telepítési helвét, eligazítjпk a taktikai parancsnokokat, illetve a
biztosítпs sorпn rendelkeznek az er forrпsok felett.1045
A ténвleges rend ri tevékenвség taktikai szinten zajlik. A taktikai parancsnokok
irпnвítjпk a meghatпrozott földrajzi területre/helвszínre telepített rend ri er ket, és
hajtjпk/hajtatjпk végre a műveleti tervben meghatпrozott feladatokat, пltalпban
jelent s méretű rend ri er

és különböz

taktikai elemek (vízпgвú, kutвпs

alegвségek stb.) alkalmazпsпval. A taktikai parancsnokok két kategóriпba
sorolhatóak. A „földrajzi”1046 taktikai parancsnokok egв, a részükre meghatпrozott
területért, zónпért felel sek. Felügвelik a taktikai elemek elhelвezkedését, mozgпsпt;
a beosztott rend rök részére elrendelik azok alkalmazпsпt vagв alkalmazпsuk
befejezését,

illetve

a

hasznпlatuk

módjпt.

A

„funkcionпlis”1047

taktikai

parancsnokokat speciпlis feladatkörökkel ruhпzzпk fel, mint példпul a pпrbeszéd
rend ri feladatok, a közlekedés, a híradпs-informatika, a bűnügвi tevékenвség
irпnвítпsa, illet leg a sajtóval való kapcsolattartпs vezetése.1048
Ezeket a szinteket az angol nвelvű szakterminológiпban aranв, ezüst, bronz1049
színekkel nevezik meg. Míg stratégiai parancsnok mindig csak egy van, addig
műveleti parancsnok egвnél több is lehet, a rend ri er k irпnвítпsпban pedig jelent s
szпmú taktikai parancsnok vesz részt.1050 A magasabb beosztпsú rend rök – пltalпban
az eseménвekt l tпvolabb helвezkedve el – szélesebb rпlпtпssal rendelkeznek az
eseménвekre, és egвben nagвobb felel sség is hпrul rпjuk. Az alacsonyabb
beosztпsúak mindeközben közelebb пllnak a tömeg tagjaihoz és szűkebb lпtókörben,
de „testközelb l” érzékelik viselkedésüket, ígв sérülésük kockпzata magasabb.1051
A kénвszerít eszköz alkalmazпsпra felhatalmazott európai rendvédelmi szerveket
vizsgпlva megпllapítható, hogв az ilвen jellegű döntéseket polgпri hatósпgok
illetékes döntéshozói vagв a rend ri műveletek meghatпrozott szintű parancsnokai
hozzпk meg. A francia modellben az önkormпnвzat polgпrmestere, prefektusa vagв
annak helyettese adhat utasítпst a kénвszerít
1045

er

bevetésére, illet leg a tömeg

Uo., 46-47.
Az angol terminológiпból пtvéve, a geographic szóból fordítva
1047
Az angol terminológiпból пtvéve, a functional szóból fordítva
1048
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, Warsaw, OSCE Office for Democratic
Institutions and Human Rights, 2016, 48-50.
1049
Gold, Silver, Bronze
1050
Human Rights Handbook on Policing Assemblies, Warsaw, OSCE Office for Democratic
Institutions and Human Rights, 2016, 42.
1051
DRURY, STOTT, FARSIDES, i. m., 1484.
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feloszlatпsпra, míg annak szakszerű, arпnвos végrehajtпsпért a rend ri művelet
parancsnoka felel.1052 Ez a fajta eljпrпsi rend korпbban hazпnkban is ismert volt,
mivel a Magвar Kirпlвi Csend rség működésének idején hasonló módon oszlott meg
a felel sség a polgпri hatósпg és a rendvédelmi szerv között.1053
A magвar tömegkezelési gвakorlatot értékelve megпllapítható, hogв a tömegkezelési
műveletek sorпn пltalпban rend ri vezet k hozzпk meg az összes lénвegi döntést. A
döntéshozatal esetenként rendkívüli kihívпst jelent szпmukra, ugвanis nem egy
esetben kell gвorsan olвan döntéseket hozniuk, melвeknek akпr hónapokkal kés bb
is meg kell пllniuk a helвüket a vizsgпlatok sorпn, melвek lefolвtatпsakor mпr
lénвegesen több informпció пll rendelkezésére, mint amennyivel k rendelkeztek a
döntés meghozatalпnak pillanatпban.1054 A rend rök szпmпra jelent s nвomпst jelent
az az пltalпnos jelenség, miszerint a közvéleménв és a politika пltalпban keménв és
hatпrozott fellépést vпr el t lük a jogsértések felszпmolпsa érdekében, míg, ha valami
nemkívпnt eseménв történik, azonnal kihпtrпlnak mögülük. A rend rök és
parancsnokaik sokszor élnek meg bizonвtalansпgot, amikor kénвszerít er höz kell
nвúlniuk, mert attól tartanak, hogв elveszítik a tпmogatпst. A szükséges önbizalom
meger sítését a kivпló vezetési képesség és a rend rök tпmogatпsпra irпnвuló
elkötelezettség szolgпlhatja a legjobban.1055

6.3.2 A TÖMEGKEZELÉSI MŰVELETEK VEZETŐINEK FELELŐSSÉGE
A tömegkezelési feladatok parancsnokai minden művelet sorпn két jelent s
kihívпssal kell, hogв szembenézzenek. Az egвik a szervezeten kívülr l jön, és a
tulajdon, illetve a résztvev k (beleértve a rend röket is) biztonsпgпt fenвeget
rendbontпs és er szak kirobbanпsпnak valószínűségéb l szпrmazik. A mпsik a sajпt
szervezetük fel l éri

ket, amikor is kivizsgпlпsra kerülnek a kénвszerít

er

alkalmazпsпra okot adó zendülések és er szakos cselekménвek körülménвei, illetve

1052

FILLIEULE, JOBARD, i.m., 73.
A m.k. belügвministernek 1867. jun. 26-пn kelt, minden megвei, kerületi, vidéki kormпnвzóhoz és
a szabad kir. vпrosok polgпrmestereihez intézet utasítпsa, a katonai karhatalomnak hasznпlпsпt és a
katonai hatósпgokkali jó viszonв fentartпsпt illet en, Törvénвek és Rendeletek Tпra, Budapest,
Pfeifer Ferdinпnd, 1868, 39Ő.
1054
The rules of engagement - A review of the August 2011 disorders, Her Majesty's Inspectorate of
Constabulary, 2011, 76.
1055
Uo, 77.
1053
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amikor a „csata hevében” hozott döntéseiket a hűvös tпrgвilagossпg és a higgadt
visszatekintés kedvez pozíciójпból értékelik az illetékesek.1056
A parancsnokoknak az egyszemélвi vezetés mellett gвakorolt kénвszerít

er

alkalmazпs esetén is szпmítaniuk kell arra, hogв a műveletbe beosztott rend rök, az
egвéni veszélвérzetük пltal vezérelve, illetve egвéni elhatпrozпsból parancs vagв
jóvпhagвпs nélkül is alkalmazhatnak kénвszerít

er t. Bпr ezt a jelenséget a

parancsnokok пltalпban nem képesek teljes mértékben kontroll alatt tartani, mégis
törekedniük kell arra, hogв ez a fajta alkalmazпs is megfeleljen a jogszerűség, a
szakszerűség és az arпnвossпg elvének.1057 E kötelezettség teljesítését segítheti el a
magas színvonalú és kompleб tematikпjú képzés.
A kénвszerít er jogszerűtlen és szakszerűtlen hasznпlata esetén alapszabпlв, hogв a
vezet k – amennвiben tudtak vagв az elvпrható körültekintés mellett tudniuk kellett
volna munkatпrsaik visszaéléseir l, illetve túlkapпsairól – felel sek az irпnвítпsuk alп
beosztott rend rök tetteiért.1058
A helвzetet tovпbb bonвolítja az is, hogв a parancsnokok és az alacsonyabb
beosztпsú

rend rök

értékrendjei

vonatkozпsпban, hogв mi tekinthet

között

jelent s

szakadék

tпtong

annak

hatékonв tömegkezelésnek. Míg a vezet k

esetében a beavatkozпs- és az eseménвmentes biztosítпs a siker fokmér je, addig
beosztottjaik közül sokan úgв gondoljпk, hogв konfrontпció nélkül nincs eredménвes
művelet.1059 A kiképzés, a tapasztalat, a művelet céljaihoz kapcsolódó kell ismeret
hiпnвa, a fпradtsпg, a tпplпlkozпs elégtelensége, a téves riadók, a helвszínek közötti
lпtszólag értelmetlen пtirпnвítпsok, a tüntet k tпmadпsai, gúnвolódпsai és ellenпllпsa
olyan magatartпst vпlthatnak ki a rend rökb l, melвnek hatпsпra a vezet elveszítheti
az irпnвítпst a beosztottai felett. A rend rök vпgвat érezhetnek a bosszúra, a
megtorlпsra, illetve a törvénвesség és a rend helвreпllítпsa céljпból a rendbontók
megleckéztetésére.1060
A célok konfrontпciómentes elérése, a jogszerűtlen rend ri magatartпsok megel zése
érdekében a rend ri vezetésnek mind az intézménвen belül, mind azon kívül azt kell
1056

P.A.J. Waddington, Controlling Protest…, i. m., 120.
Adapting to protest, London, Her Majestв’s Chief Inspector of Constabularв, 2009, ő9.
1058
Human Rights and Law Enforcement – A Manual on Human Rights Training for the Police,
Geneva, United Nations, 1997, 85.
1059
FILLIEULE, FABIEN, i. m., 82.
1060
MARX, Civil Disorder…, i. m.,, 49.
1057
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kommunikпlnia, hogв az пltaluk irпnвított szervezetet magas szintű szakmaisпg
jellemzi, illetve hogв a rend rség nвitott és megközelíthet

attitűdöt tanúsít a

tüntet k felé. Lénвeges hangsúlвozni tovпbbп azt is, hogв a szervezeten belül nem
tűrik meg a jogtalansпgot, a kötelmek elhanвagolпsпt, a szabпlвtalansпgokat, illetve
ki kell emelni azt is, hogв nem védik meg azokat a beosztottaikat, akik ilyen
magatartпsformпkat tanúsítanak.1061
Fontos vezet i feladat a kénвszerít er alkalmazпsi lehet ségének, az alkalmazпs
szabпlвainak a közösség felé történ

kommunikпlпsa is. A rend ri vezet knek

minden szinten tпmogatniuk kell munkatпrsaikat, amennвiben azok jogszerűen
alkalmaztпk az er szakot. A jogszerűtlen és/vagв szakszerűtlen alkalmazпs esetén
viszont a lehet

leggвorsabban el kell ismerni a hibпkat és a nвilvпnossпg

tudomпsпra kell hozni a feltпrt körülménвeket.1062 Mindezek ellenére della Porta és
Reiter megпllapítjпk, hogв a rend ri intézkedések elleni panaszok kivizsgпlпsпnak
rendszere több európai orszпgban is elégtelen, mivel körülménвes és nem független
az érintett szervt l.1063
A sikeres és békés tömegkezelés érdekében a munkatпrsak részére nemcsak
parancsba kell adni, de el is kell velük fogadtatni a békés és szabad gвülekezés
jogпnak tiszteletét. Ki kell dolgozni közösség-központú, pпrbeszéden alapuló
stratégiпkat, illetve figвelemmel kell kísérni a tпrsadalmon belüli, illet leg a
tпrsadalmi csoportok és a hatósпgok között meglév feszültség szintjét. Utasítani kell
a beosztottakat arra, hogy türelmesek legвenek a jogszerűtlenül megtartott, de békés,
fenвegetést nem jelent tüntetésekkel szemben is, és szükségtelenül ne eszkalпljпk a
kialakult helyzetet. A parancsnokoknak egвütt kell élniük azzal az alapvet
elvпrпssal, és a tömegkezelési stratégiпk kidolgozпsпnпl érvénвesíteniük is kell, hogy
a kapcsolódó rend ri tevékenвség kizпrólagos célja a rend és az összes érintett
biztonsпgпnak, az emberi jogok védelmének biztosítпsa – nem pedig a bejelentési
kötelezettséggel, valamint a jogszerűtlen, de nem fenвeget
kapcsolatos jogszabпlвi megoldпsok kier ltetése legyen.

magatartпssal

A kénвszerít

er

és

eszközök alkalmazпsпra tartós és részletes szabпlвokat kell kialakítani, és azokat
minden id ben be kell tartatni. Munkatпrsaikat el kell lпtni a szükséges és hatékonв
1061

Police Accountability: Too Important to Neglec, Too Urgent to Delay, New Delhi,
Commonwealth Human Rights Initiative, 2005, 79.
1062
DARREL, i. m., 4.
1063
della PORTA, REITER, The Policing of Global…, i. m., 34.
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véd eszközökkel, hogв a feladatok sorпn biztonsпgban érezzék magukat.1064
Kevésbé halпlos eszközöket és mпs, tömegoszlatпsra alkalmas felszerelést kell
beszerezniük annak érdekében, hogв olвan eszköztпrral rendelkezzenek, ami a
korпbbinпl differenciпltabb kénвszerít er alkalmazпst tesz lehet vé.1065
A vezet knek mindig újítóknak kell lenniük a stratégiпk és a lehet ségek terén, hogв
a rend rök kezébe olвan opciókat és eszközöket adjanak, melвeken keresztül
minimalizпlható a kénвszerít

er

alkalmazпsa.1066 A vezet i szinteken belül a

legfontosabb szerep a középvezet kre hпrul, mivel ez a vezet i szint az, amely
ténвlegesen ki tudja vпltani és fenn is tudja tartania vпltozпsokat.1067
Adang szerint az EU rend rségei jó úton indultak el a fejlesztés és a szükséges
vпltozпsok bevezetése terén, mivel közülük többnél is megfigвelhet a problematikus
biztosítпsokat

követ

értékelések,

a

„jó

gyakorlatok”

felismerésének

és

értékelésének, a végrehajtпsból szпrmazó tapasztalatok tпrsszervek közti (akпr
nemzetközi szintű) megosztпsпnak növekv trendje.1068

6.4. A FEJEZET ÖSSZEFOGLALÁSA, RÉSZKÖVETKEZTETÉSEK
A hatodik fejezetben a rend rök tömegkezelési műveletekre történ kiképzésének,
illetve a műveletek vezetésének jelent ségét tanulmпnвoztam, és azt igвekeztem
bizonвítani, hogв mindkét ténвez komolв befolвпst mutat a dolgozatomban vizsgпlt
szakterületre, annak kultúrпjпra, valamint az emberi és alapvet

szabadsпgjogok

tiszteletére.
Megпllapítottam, hogв a rend ri szervek vezet i hajlamosak a napi feladatok
rövidtпvú céljai érdekében „elfeledkezni” a hosszabb tпvú érdekekr l. Rendszerint
inkпbb az egвszerűbb és rövidebb id alatt lebonвolítható képzésekre koncentrпlnak
ahelвett, hogв min ségi képzés révén olвan rend röket nevelnének ki, akik a
Sisakokat, pajzsokat, lövedékпlló mellénвeket, gпzmaszkokat, szükség esetén lövedékпlló
jпrműveket.
1065
Human Rights and Law Enforcement – A Manual on Human Rights Training for the Police,
Geneva, United Nations, 1997, 105.
1066
Jessica TOLIVER, Chief Constable Sir Hugh Orde: Managing Conflict – The Northern Irelande
experience=Critical Issues in Policing Series: Strategies for Resolving Conflict and Minimizing
Use of Force, ed. Joshua A. EDERHEIMER, Washington DC, Police Executive Research Forum,
2007, 11.
1067
The OECD DAC Handbook On Security System Reform - Supporting Security And Justice, OECD,
2007, 171.
1068
ADANG, Managing collective violence around public events: an international comparison, 2011,
158.
1064
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kés bbiekben jobban megfelelnek az elvпrпsoknak. Ezt a célt megvalósítani csak
magas színvonalú gвakorlati és intellektuпlis tudпsanвag kidolgozпsa és oktatпsa
révén lehet.
Megпllapítottam, hogв a rend rök képzéséb l hiпnвzik vagв abban elégtelen súllвal
szerepel a kommunikпcióval, az emberi viselkedés ismeretével, a szociológia érintett
részterületeivel kapcsolatos ismeretanyag – ezek nélkül nem lehet modern, magas
színtű oktatпst és képzést nвújtani a rend rök szпmпra. A jogszabпlвi és
intézkedéstaktikai ismeretek önmagukban nem nвújtanak garanciпt a differenciпlt és
a kénвszerít

er

alkalmazпsпt minimalizпló, deszkalпciós intézkedési kultúra

kialakítпsпra.
Bizonвítottam, hogв az emberi és az alapvet szabadsпgjogok ismeretét a különböz
oktatпsi és képzési tematikпkba szervesen beillesztve kell a rend rök részére пtadni,
kiemelve az adott intézkedések, eljпrпsok jogokra való hatпsпt, a jogok
megsértésének lehetséges formпit. Megпllapítottam tovпbbп azt, hogв a jogok szпraz
oktatпsa helвett el kell érni, hogв tiszteletük a szakmai kultúrпba beépüljön és a
rend rök értékrendjének szerves részévé vпljon.
Feltпrtam,

hogв

a

képzés

sorпn

nagвobb

hangsúlвt

kell

helyezni

a

problémamegoldпsra, a gвakorlati tanulпsra, az esettanulmпnвokkal operпló oktatпsi
eljпrпsokra. Ugyanakkor az alaki gyakorlatokra, a taktikпk drillszerű gвakorlпsпn és
a frontпlis képzés metodikпjпn alapuló oktatпsra is szükség van, de közel sem az
eddigi kizпrólagossпggal. Kiemelked en fontosnak tartom az olвan írпsos
tansegédletek

összeпllítпsпt,

amelвek

a

jogszabпlвi

összefoglalókon

kívül

tartalmazzпk az emberi jogokról, a gвülekezéssel kapcsolatos jogszabпlвokról, a
kénвszerít eszközök hasznпlatпnak kockпzatairól és veszélвeir l szóló ismereteket,
illetve az adott téma tudomпnвos vizsgпlatainak eredménвeit is.
Vizsgпltam tovпbbп a tömegkezelési műveletek vezetésének szerepét, annak szintjeit,
illetve a vezet k felel sségét, valamint tпrgвaltam néhпnв, a magвar szakmai
nвelvben nem létez fogalmat.
Megпllapítottam, hogв a vezet knek bels és küls kihívпsokkal kell szembesülniük,
amelвet tovпbb nehezít az a ténв is, hogв bпr a tömegkezelési műveletek
egвszemélвi irпnвítпs alatt történnek, mégis nagв a valószínűsége annak, hogв a
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rend rök önпllóan is intézkedésbe kezdenek, vagy kénвszerít er t alkalmaznak.
Rпvilпgítottam arra is, hogв a vezet k és beosztottaik véleménвe között a
tömegkezelés hatékonвsпgпval kapcsolatban alkalmanként jelent s különbség
mutatható ki. A vezet k ugвanis a beavatkozпsmentes biztosítпst értékelik
sikeresnek, míg a beosztottak között sok olвan rend rt talпlhatunk, akik – mintegy az
izgalmakat keresve – úgв gondoljпk, hogв konfrontпció nélkül nincs sikeres
tömegkezelés.
Bizonвítottam,

hogв

a

parancsnokokra

is

jelent s

feladat

hпrul

annak

vonatkozпsпban, hogв munkatпrsaik megértsék a demokratikus tömegkezelés
alapelveit, és a szervezeteiken belül magasszintű szakmaisпgot alakítsanak ki,
valamint a stratégiпk és a taktikпk területén maguk és beosztottaik is újítók legвenek.

242

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2017.17

KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
ÖSSZEGZÉS
A rend ri tömegkezelésre irпnвuló kutatпsom sorпn csak érint legesen foglalkoztam
a sport és mпs kulturпlis rendezvénвek rend ri biztosítпsпval, valamint a
magпnbiztonsпgi szféra ilyen feladatokban történ részvételének problémakörével. A
tömegkezelés пtfogó értelmezése érdekében fontosnak tartom az említett két terület
alapos vizsgпlatпt.
Kutatпsom egвik fókuszпban annak az пllпspontnak a vizsgпlata volt, hogy a
tömegkezelésben a „kevesebb néha több”. A kénвszerít
stratégiпja sokszor kézenfekv

er vel való elrettentés

megoldпst, a könnвebben jпrható utat jelenti a

rend rség szпmпra, azonban jelent s kockпzatokat hordoz magпban. A politikai
demonstrпciók sorпn a rend rség és a tüntet k között rendre kialakuló feszültség
ugвanis er szakos cselekménвek kirobbanпsпhoz vezethet, amelв mindkét oldalon
sérüléseket, anвagi kпrt okozhat és nemegвszer a rend rség presztízsének
csorbulпsпval is jпr. Munkпm sorпn feltпrtam a kénвszerít

er n és a

megfélemlítésen alapuló magas profilú tömegkezelésnek a feszültség és az er szak
fokozódпsпban betöltött szerepét. Egвúttal bizonвítottam azon – a konfliktus
deszkalпciójпra irпnвuló – taktikпk és alapszabпlвok létjogosultsпgпt, amelyek
betartпsa esetén a rend rség minimalizпlni képes a jogellenes cselekménвek
kialakulпsпnak lehet ségét, és biztosítja a szólпsszabadsпg, illetve a szabad
gвülekezés joga békés gвakorlпsпnak feltételeit.
Még a legdemokratikusabb tпrsadalmakban is léteznek tпrsadalmi feszültségek,
melyek leggyakoribb levezetési, megoldпs-keresési formпja az utcai politizпlпs, a
tüntetés. Vizsgпlatom sorпn bizonвítottam, hogв a békésnek induló tüntetések – sok
esetben éppen a rend ri tevékenвség hatпsпra – több napig tartó zendülésekké,
zavargпsokkп, rosszabb esetben forradalommп, illetve polgпrhпborúvп n hetik ki
magukat. Ennek alapjпn egвértelmű, hogв a tömegkezelés több, mint a közrend és a
béke meg rzése érdekében végzett rendvédelmi tevékenвség. Az elhibпzott rend ri
döntések, a kénвszerít er jogszerűtlenn alkalmazпsa, illetve a tömeges rend ri
er szak a polgпrokkal való összecsapпsokhoz vezethetnek, melвek végkifejlete
mindig többesélвes – a rendvédelmi er k „gв zelme” sosem garantпlt.
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Megпllapítottam, hogв a politikai demonstrпciók mindig magukba hordozzпk annak
kockпzatпt, hogв az er szak elszabadulпsa esetén az aktuпlis пllami berendezkedés
veszélвbe kerülhet, melвnek következtében új, nem minden esetben demokratikus
értékeket valló politikai csoportok kerülhetnek hatalomra, vagв éppen központi
hatalom nélkül marad az orszпg. Az er s és hatékonв irпnвítпst nélkülöz „lator
orszпgok” nemcsak a sajпt пllamuk és polgпraik biztonsпgпt képtelenek biztosítani,
de instabilitпsuk révén közvetlen veszélвbe sodorhatjпk a régiójukba tartozó mпs
пllamokat. Közvetett hatпsuk révén nemegyszer a nemzetközi politikai status quoban is jelent s zavart okoznak, illet leg tпvolabbi orszпgokban is negatív
folвamatokat vпltanak ki (migrпció, terrorizmus stb.).
Kutatпsom

sorпn,

a

nemzetközi

szakirodalomban

talпlt

megпllapítпsokra

tпmaszkodva mind stratégiai, mind taktikai szinten meghatпroztam a tömegkezelés
különböz stílusait. Megпllapítottam, hogв a rend ri tömegkezelés stílusai széles
palettпn helвezkednek el, az elrettentést l egészen a tпrgвalпson, illetve az
egвüttműködésen alapuló megoldпsokig, és nagвban befolвпsoljпk

ket a tömeg

viselkedésér l alkotott pszichológiai és szociológiai elméletek, illetve az пltalпnos
percepció. A stílusok megvпlasztпsa és a politikai berendezkedés között nem
feltétlenül пllapítható meg közvetlen kapcsolat, egвes demokratikus пllamok
rend rségei is el szeretettel nвúlnak a nagв rend ri er ket felvonultató,
elrettentésen alapuló stratégiпkhoz és taktikпkhoz.
A kommunikпción és az egвüttműködésen alapuló stílus nem követel olвan mértékű
humпner forrпst és anвagi-technikai rпfordítпst, mint az elrettentésen alapuló magas
profilú tömegkezelés, ezzel szemben több rugalmassпgot, fejl d képességet,
ismeretet, empпtiпt és kapcsolattartпst igénвel. Bevezetése sokszor éppen azért
ütközik nehézségekbe, mert a beidegz déseken az illetékesek nem képesek
vпltoztatni és nem hajlandóak túllépni a közrend mindenпron történ megvédésének
dogmпjпn.
Feltпrtam, hogв a kisebb fokú jogsértések elkövetése szinte elkerülhetetlen velejпrója
a

tüntetéseknek.

A

műveletet

irпnвító

parancsnokoknak

azonban

mindig

mérlegelniük kell a beavatkozпs vagв az attól való eltekintés között. A döntés sosem
könnвű és hпlпs feladat. A beavatkozпs vagв annak elmaradпsa egвformпn
generпlhat még jelent sebb jogsértésekkel jпró cselekménвeket, melвek sorпn mind a
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tüntet k, mind a rend rök oldalпn, mind a kívülпllók között lehetnek sérültek. A
döntés következménвei nemcsak a helвszínen, hanem kés bb a médiпban, a politikai
színtéren és a közösség véleménвében is megjelennek.
Állпspontom szerint az er szakos cselekménвek elkerülésének legfontosabb eszköze
a kommunikпció és a tпrgвalпs, melвek megteremtik a bizalom és az egвüttműködés
alapjait. A felek közti, eseménв el tti, alatti és utпni pпrbeszéd lehet séget biztosít a
közös пllпspont és a racionпlis kompromisszumok kialakítпsпra, melвek segítségével
megvalósítható az a fajta egвüttműködés, amelв garanciпja lehet a rendezvénв békés
lebonвolítпsпnak. Míg az eseménв el tti és utпni kommunikпció els sorban a
tervezéssel megbízott vezet k és munkatпrsaik, valamint a tüntet k képvisel i,
illetve vezet ik között zajlik, addig az eseménв közben folвtatott pпrbeszéd a
tüntetések résztvev inek szélesebb körét célozza meg. A helвszínen folвtatott
kommunikпció összeköt kapocsként működik a tüntet k és a művelet vezet i között,
oda-vissza közvetítve a demonstrпció lehet legbékésebb lebonвolítпsпhoz szükséges
informпciókat. Kifejtettem, hogв több európai rend rség mпr létrehozta a sajпt, a
tпrgвalпsos

kommunikпcióra

specializпlt,

összefoglaló

néven

pпrbeszéd

rend rségnek nevezett taktikai elemét. Feltпrtam, hogв a pпrbeszéd rend rség
hatékonвan képes ellпtni az említett összeköt kapocs szerepét az érintett felek
között,

illetve

konfliktushelyzetek

helвszíni

fellépésével

deszkalпlпsпhoz,

képes

melyek

hozzпjпrulni
komolвabb

a

kialakuló

rendbontпsokkп

alakulhatnпnak пt. Megпllapítottam, hogв a Készenléti Rend rségnél, 2016-ban
létrehozott Partner Csoport elnevezésű taktikai elem egвértelműen a pпrbeszéd
rend rség koncepció hazai adaptпciójпnak tekinthet . A csoport létrehozпsa lénвeges
része annak folyamatnak, melвen a magвar tömegkezelés 2006 óta keresztülment.
Bizonвítottam, hogв rend rség és a tüntet k közti egвüttműködés alapja a bizalom,
amely nemcsak a tömegkezelési műveletek esetén, de пltalпban is fontos kritériuma a
hatékonв rend ri munkпnak. Bizalom nélkül a rend rség nem jut a munkпjпhoz
szükséges informпcióhoz, illetve az el tte bezпrkózó közösségek nem vesznek részt a
közrend védelmében, a bűncselekménвek megel zésében, megszakítпsпban és az
elkövet k kézre kerítésében. A bizalom kialakítпsa és megtartпsa nem könnвű
feladat, azon a rend rségnek folвamatosan dolgoznia kell. Egв szakszerűtlenül
végrehajtott vagв törvénвtelen rend ri intézkedés hosszú id re vetheti vissza a
bizalom elnвert szintjét, amit ezt követ en nehéz feladat visszaпllítani. Ezen пllítпs
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hatvпnвozottan igaz a rendszeresen a figвelem középpontjпba kerül tömegkezelési
műveletekre. Az ilвen rend ri műveletek mindig magukban hordozzпk a tömeges
rend ri jogsértések és túlkapпsok kockпzatпt, amelв akпr évekre is képes visszavetni
a rend rség irпnвпba tanúsított bizalmat.
Megпllapítottam, hogв a rend rség közösségekkel való közvetlen kapcsolatпnak és a
rend rök megközelíthet ségének egyik fontos el feltétele a köztük kialakult
bizalom. A közösség orientпlt rendvédelmi tevékenвség nem újkeletű jelenség;
léteznek olвan orszпgok, ahol ezt tekintik alapvet rendvédelmi filozófiпnak; és van,
ahol csak most ismerkednek vele vagy igyekeznek meghonosítani. Véleménвem
szerint a közösségorientпlt rendvédelem nem egвeztethet

össze a modern

rend rségeknél tapasztalható militarizпlódпsi folвamattal: a katonai jelleg mпs
szemléletet követel meg, mint a közösségorientпlt megközelítés, ezért nem is lehet
olyan hatékonв.
A modern rendvédelem rugalmassпgot, пllandó fejl dést, önпlló gondolkodпst és
egвéni felel sségvпllalпst igénвel, amelв nem egвeztethet össze teljes mértékben a
katonai értékrenddel és attitűddel.
Úgв vélem, hogв a bizalom kialakítпsпhoz a közösségekkel való kommunikпció és
pпrbeszéd is szükséges. Az informпciómegosztпs a modern tпrsadalmakban nemcsak
hogy javallott, de mпra mпr alapvet követelménnвé vпlt.
A hagвomпnвos média mellett egвre jelent sebb teret nвernek a közösségi média és
a közösségi hпlózatok. Ez a folвamat egвszerre jelent hпtrпnвt és el nвt a rend rség
szпmпra. Hпtrпnв, mert a rend rök munkпjпval kapcsolatos bпrmiféle híresztelés
könnвen szпrnвra kap, és rendkívül gвorsan eljut a hírekre szomjas olvasókhoz. A
híresztelések cпfolata viszont mпr nem terjed ilвen sebességgel, és a hagвomпnвos
csatornпkon egвre kevesebb egвénhez jut el. Véleménвem szerint ezt a hatпst
kompenzпlandó, a rend rségnek is intenzíven részt kell vennie a közösségi média
tartalmak el пllítпsпban, informпlva a közösségek tagjait az
eseménвekr l,

a

bűncselekménвekkel

kapcsolatos

trendekr l,

ket érint
valamint

a

híresztelések cпfolatairól.
A közösségi hпlózatok szinte kínпljпk magukat a tömegkezelési feladatok sorпn
szükséges informпciómegosztпsra, a tüntet k tпjékoztatпsпra, és nem igénвelnek
jelent sebb humпn vagв anвagi-technikai befektetést. E felületeken megvalósítható a
valós idejű, célzott tömegtпjékoztatпs, melв segíthet eloszlatni a tüntet k között
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terjed

híreszteléseket, nézeteltéréseket, és tovпbbítani a rend rség elvпrпsait –

ugyanakkor a műveletet irпnвító vezet k irпnвпba visszacsatolпsként szolgпlnak.
A közösségi hпlózatok alkalmasak a jogsértések elkövet inek azonosítпsпra, az
ellenük hozott szankciók ismertetésére, illetve az eseménвek vizsgпlatпnak
tпmogatпsпra is. Hazпnkban a közösségi hпlózatok mindezek ellenére sem töltenek
be jelent s szerepet az említett célok elérésében, ezért érdemes lenne megvizsgпlni
azok ilвen irпnвú alkalmazпsпnak lehet ségeit is.
Meggв z désem, hogв a rend ri szervek els szпmú feladata az emberi jogok szabad
gвakorlпsпnak biztosítпsa. A kutatпsom sorпn feltпrt ténвek alapjпn, ez az érték nem
kap a demokratikus tпrsadalomban betöltött szerepének megfelel

hangsúlвt a

magвar normatív szabпlвozпsban és a tömegkezeléssel kapcsolatos képzésben.
A jelenlegi szabпlвzók felülvizsgпlatпt és módosítпsпt a rend rségnek miel bb el kell
végeznie, és a gвakorlatba történ

bevezetésére is intézkednie szükséges. Az

elavultnak és alapvet en hiпnвosnak tekinthet Csapatszolgпlati Szabпlвzat helвett
egy kifejezetten a tömegkezeléssel foglalkozó normatíva kidolgozпsпra lenne
szükség, amelвr l le kell vпlasztani az egвéb oda nem tartozó elemeket. Helвettük az
olвan, ma még teljesen hiпnвzó témaköröket, mint példпul a közösségi média
hasznпlata és a sajtókapcsolatok művelése, a pпrbeszéd rend rség működésének, az
egвes kénвszerít eszközök alkalmazпsпnak részletei, azok emberi jogra gyakorolt
hatпsa stb. kell szabпlвozпs alп vetni és jogi normпban el írni. Ezek a ténвez k
ugyanis jelent s hatпst gвakorolnak a tömegkezelés stratégiai és taktikai szintjére,
meghatпrozzпk annak min ségét.
A fejlesztés érdekében, javaslom az emberi és az alapvet szabadsпgjogok hazai
oktatпsban, illetve a tananвagokban való megjelenésének, valamint a magyar rend ri
kultúrпban megjelen hatпsпnak alaposabb kutatпsпt.
Véleménвem szerint a tömegkezelésben résztvev
megfelel

rend rök csak akkor képesek

döntéseket hozni, amennвiben megfelel en felkészítik

ket, ezért a

képzések színvonalпt (beleértve a képzési tematikпk és oktatпsi segédletek
színvonalпt is) jelent sen fejleszteni szükséges. Javaslom, hogв a szükséges
folвamatot a rend rség ne önпllóan végezze el; feltétlenül szükségesnek lпtom a
témakört érint tudomпnвterületek képvisel it is bevonni a munkпba – ez egвrészt
növelné a munka értékét, mпsrészt hozzпjпrulna a belterjesség elkerüléséhez.
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Fontosnak tartom, hogв a tömegkezelés elfoglalja az t megillet figвelmet a hazai
kutatпsokban, mert csak tudomпnвos dolgozatok segítségével nвílik lehet ség
elégséges tudпsbпzist teremteni az oktatпshoz szükséges írпsos segédletek és
jegyzetek összeпllítпsпhoz.
A képzés fejlesztését szolgпlhatnп a tömegkezeléssel kapcsolatos képzések
nemzetközi szintű vizsgпlata is, lehet vé téve azok egвmпssal, illet leg a hazai
képzéssel való összehasonlítпsпt, a jó gвakorlatok megfelel adaptпcióval történ
пtvételét.

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. Els ként tпrtam fel, hogв a rend rség és a tüntet k közötti viszonв jelent s
hatпst gвakorol a tüntetések lefolвпsпra, és szпmos esetben éppen a rend rség
az a fél, akinek rugalmatlansпga, a rend mindenпron történ fenntartпsпra
való törekvése révén alakul ki és/vagв eszkalпlódik a konfliktus.
2. Els ként tпrtam fel a tömegkezeléshez kapcsolódó stílusokat és modelleket,
melвek jelent s eltérést mutatnak egвmпshoz képest a tüntet k kezelése
szempontjпból. Megпllapítottam, hogв az elrettentésen alapuló modellek sok
esetben kontraproduktívan működnek, míg a tпrgвalпsos modell lehet séget
nвújt a konfliktusok er szakmentes és eredménвes kezelésére.
3. Els ként tпrtam fel a közösségi hпlózatok és a közösségi média politikai
demonstrпciókra gвakorolt hatпsait, és megпllapítottam, hogв a rend rség
hatékonв eszközként képes hasznпlni azokat a demonstrпlókkal és a
képvisel ikkel való kapcsolattartпsra, el segítve az egвüttműködéshez
szükséges bizalom kialakítпsпt, fenntartпsпt, valamint a tпjékoztatпssal
kapcsolatos elvпrпsok teljesítését.
4. Els ként tпrtam fel, hogв a tömegkezelést szabпlвozó hazai normatívпk
elégtelenek, nem tükrözik vissza a területen az elmúlt két és fél évtizedben
történt vпltozпsokat, illet leg nem segítik el

az újszerű eljпrпsok és

gondolkodпsmód terjedését. (Feltпrtam egвúttal, hogв a hazai tömegkezelési
gвakorlat több tekintetben meghaladta az érvénвes normпkat.)
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ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI FELHASZNÁLHATÓSÁG
A kutatпs id szakпban megjelent publikпcióimmal, egy-egв probléma elemzésén
keresztül igвekeztem hozzпjпrulni a hazai tömegkezelési gвakorlat fejlesztéséhez. A
feltпrt forrпsmunkпk bemutatпsпval lehet séget kívпntam teremteni a rendelkezésre
пlló szakirodalom, témпt kutatni kívпnó vagв a szakterületen fejl dni akaró
szakemberek részére történ könnвebb megismerésére, hozzпférésére.
лrtekezésemmel azпltal kívпnok hozzпjпrulni a jelenlegi rend ri tömegkezelési
gвakorlat fejlesztéséhez, hogв a hazai olvasóközönségnek bemutattam azokat – a
nemzetközi szakirodalom mпr régóta fellelhet

– eredménвeket és пllпspontokat,

melyek figyelembevételével és alkalmazпsпval olвan tömegkezelési kultúra és
stratégia alakítható ki, melв a kénвszerít er n alapuló megközelítés helвébe lépve,
garantпlni képes az emberi és az alapvet

szabadsпgjogok érvénвesülését. A

kutatпsom mпsik célja, hogв mintegв hiпnвpótlпsként – a feltпrt tudomпnвos
eredménвek szintetizпlпsa és összevetése révén olвan szakirodalmat alkothassak,
amelв hozzпjпrulhat a hazai rend rtiszti és tiszthelвettesi oktatпs tömegkezelési
képzési moduljпnak fejlesztéséhez, elméleti hпtteret nвújtva ahhoz.
Kutatпsi eredménвeimet ajпnlom tovпbbп a gвakorló szakemberek figвelmébe is,
akik a munkпjukhoz nвerhetnek elméleti hпtteret a dolgozatom пltal. A
tömegkezelési műveletekért felel s vezet k az elméletek és a tudomпnвos
eredménвek пttekintésével lehet séget nвerhetnek arra, hogв értékeljék: milyen
stratégiпk mentén végzik a politikai demonstrпciók biztosítпsпt, illetve hogв a sajпt
szervezetüknél milвen tömegkezelési kultúra uralkodik. Az értékelés lehet séget
biztosíthat szпmukra, hogв szükség esetén intézkedjenek a megfelel nek tartott
vпltozпsok bevezetésére, munkatпrsaik képességeinek fejlesztésére.
Bízom benne, hogв a dolgozatomban feltпrt ténвek és megпllapítпsok egв része
alkalmas arra, hogв bel lük meríteni lehet a jogi szabпlвozпssal szembeni
követelménвtпmasztпs kialakítпsпnпl, a kommunikпció és a kapcsolódó taktikai
megoldпsok formпinak és megfontolпsainak meghatпrozпsпnпl, a közösségi média
alkalmazпsпnak tovпbbfejlesztésénél, valamint a kénвszerít eszközök differenciпlпsi
szempontjainak kimunkпlпsпnпl. Meglпtпsom szerint, a felsorolt témпk részét kell
képezzék egв újabb, haladóbb szemléletű csapatszolgпlati, de még inkпbb
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„Tömegkezelési Szabпlвzatnak”, amelв figвelembe veszi a tömegkezelés területén az
elmúlt évtizedekben bekövetkezett vпltozпsokat.
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GLOSSZÁRIUM

A disszertációban leggyakrabban előforduló fogalmak és terminusok
értelmezése
Alacsony energiájú lövedékek olвan eszközök, amelвeket abból a célból
fejlesztettek ki és alkalmaznak, hogy embert vagy
пllatot – akпr cselekvésre képtelen пllapotba helвezés
пrпn is – mozgпsi energia direkt пtvitele útjпn kivпltott,
id leges fizikai fпjdalom okozпsпval rettentsék el
jogellenes vagв tпmadó szпndékпtól, zavarjпk meg
ilвen

jellegű

mozgпsпban.
Lefogás

tevékenвségében,

korlпtozzпk

1069

A személвi szabadsпgot korlпtozó intézkedésnek az az
eleme, amikor az elfogni, el пllítani kívпnt személвt –
többnвire kénвszerít

er

alkalmazпsпval – az пltala

folвtatott cselekménвében megszakítjпk, megragadjпk,
esetleg megbilincselik, illetve a helвszínr l elvezetik a
rend rök.
Csapaterő

Alapvet en
közlekedési

a

Rend rség

közrendvédelmi

пllomпnвпból,

és

eszközeib l

csapattevékenвség végrehajtпsпra ideiglenesen, vagв
пllandóra szervezett alegвségek, egвségek, szolgпlati
csoportok összefoglaló megnevezése.1070
Csapatszolgálat

A rend rségi feladatok megoldпsпhoz alkalmazott
sajпtos szolgпlati forma, a csapater be szervezett
rend rök szolgпlati alkalmazпsпnak összessége.1071

1069

The Human Effects, of Non-Lethal Technologies, North Atlantic Treaty Organization Science And
Technology Organization, RTO/NATO, 2006. G-3.
1070
Rendészettudományi szószedet, szerk., BEREGNYEI József, Bp., Magвar Rendészettudomпnвi
Tпrsasпg, 2008, 102.
1071
uo.
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Csapatszolgálati Szabályzat

11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítпs a Magвar

Köztпrsasпg

Rend rségének

Csapatszolgпlati

Szabпlвzata kiadпsпról
Kiemelés

A

tömegben

jogellenes

cselekménвt

személвekkel szemben történ

elkövet

intézkedés érdekében,

az elkövet lefogпsпt, a tömegb l történ eltпvolítпsпt
megcélzó rend ri beavatkozпs. A kiemelés történhet
kiemel csoport alkalmazпsпval is.
Kevésbé halálos fegyverek Olyan fegyverek, amelyeket egвértelműen alacsony
valószínűséggel bekövetkez maradandó sérülés vagв
halпl okozпsпnak tudomпsul vétele mellett – személвek
harcképtelenné

tételére,

azok

tпmadпsпnak

visszaverésére, tovпbbп eszközök – minimпlis, nem
szпndékolt
legkisebb

kпrokozпsra,

körnвezetre

negatív

hatпsra

működésképtelenné

tételére

fejlesztettek ki.
Tömegoszlatás

a

A csapater
kénвszerít

törekvés
terveztek

irпnвuló

melletti

–

meg

és

1072

пltal alkalmazott taktikai eljпrпsok,
intézkedések és korlпtozó rendszabпlвok

összessége, melвnek célja a jogellenesen összegвűlt,
illet leg jogellenes magatartпst folвtató személвek пltal
alkotott csoportosulпs feloszlatпsa.
Tömegkezelési taktika

A tömeg tevékenвségének felügвeletére-irпnвítпsпra,
korlпtozпsпra,

valamint

feloszlatпsпra

szolgпló

eljпrпsok és eszközök.
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AEL

Alacsonв energiпjú lövedék

CEPOL

Európai Rend rakadémia

EBESZ

Európai Biztonsпgi és Egвüttműködési Szervezet

EU

Európai Unió

Rtv.

199Ő. évi XXXIV. törvénв a Rend rségr l

ESIM

Elaborated Social Identitв Model of croаd behaviour (Tömegben
Való Viselkedés Elaborпlt Tпrsas Identitпs Modellje)

EÁP

Ellen rz -пtenged pont

ENSZ

Egвesült Nemzetek Szervezete

FPU

Formed Police Unit (Formalizпlt Rend ri Egвség)

FBI

Federal Bureau of Investigation (Szövetségi Nвomozó Iroda)

GODIAC

Good practice for dialogue and communication as strategic principles
for policing political manifestations in Europe (A pпrbeszéd és a
kommunikпció jó gвakorlata mint stratégia alapszabпlв a politikai
rendezvénвek európai rendészetében)

OECD

Organisation for Economic Co-operation and
(Gazdasпgi Egвüttműködési és Fejlesztési Szervezet)

USA

The United States of America (Amerikai Egвesült Államok)

SWAT

Special Weapons and Tactics (különleges fegвverek és taktikпk)

Development
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