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Földön húzott lány és gumibotozás - Videón
a rendőrség karneváli akciója
Nyugat.hu - 2013-08-25 20:15:10
A Savaria Karnevál látogatói között évek óta megszokott már, hogy az utcán járva lépten-nyomon
mutatványosokba, dobosokba, tűzfújókba botlanak a napnak bármelyik szakában. Rögtönzött tűzfújóbemutatókat, kardot csörtetve vonuló légiósokat, dobosokat vagy régi puskákat elsütő
hagyományőrzőket is szívesen nézik az emberek.
Idén szombat éjjel is hasonló, "instant" kongadob-koncert kerekedett a Borok utcájában. Az járókelők
táncra perdültek, pillanatok alatt sok tucatnyi ember vette körül a dobosokat és kapcsolódott be a
produkcióba. Ez látszik videónk első részében.
Ám állítólag egyszer csak valaki felszólította a dobosokat, hogy azonnal hagyják abba amit csinálnak,
mert nincs engedélyük, úgyhogy nem is játszhatnak itt. Természetesen először senki nem vette
komolyan a dolgot, és a nézők, táncolók is csitították az embert, hiszen úgy gondolta mindenki, hogy
ez a karnevál a szórakozásról és arról szól, hogy mindenki jól érezze magát, ráadásul a környéken
sokfelé szólt még zene.
A dolgot akkor kezdte mindenki komolyan venni, amikor vagy kéttucatnyi rendőr és biztonsági őr
jelent meg a helyszínen, akik benyomultak a tömegbe, kiemelték a zenélőket és a videóban jól
látható módon vetettek véget a bulinak. A földön végighúzott lány és a segítségére siető, gumibottal
agyba-főbe vert, majd megbilincselt emberek látványát senki nem felejti el.

A rendőri intézkedés előírásai
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=21269.243547
1994. évi XXXIV. Törvény a Rendőrségről
12. § (1) A rendőr a feladata teljesítése során köteles végrehajtani a szolgálati elöljáró utasításait.
Meg kell tagadnia az utasítás végrehajtását, ha azzal bűncselekményt követne el.
(2) A rendőr a szolgálati elöljáró jogszabálysértő utasításának teljesítését - az (1) bekezdésben
foglalt kivétellel - nem tagadhatja meg, de az utasítás jogszabálysértő jellegére, ha az számára
felismerhető, haladéktalanul köteles az elöljáró figyelmét felhívni.
Az arányosság követelménye
15. § (1) A rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az
intézkedés törvényes céljával.
(2) Több lehetséges és alkalmas rendőri intézkedés, illetőleg kényszerítő eszköz közül azt kell
választani, amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb
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korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.
A kényszerítő eszközök alkalmazásának követelményei
16. § (1) A rendőr kényszerítő eszközt csak a törvényben meghatározott feltételek fennállása
esetén, az arányosság elvének figyelemben tartásával alkalmazhat úgy, hogy az nem okozhat
aránytalan sérelmet az intézkedés alá vontnak.
20. § (2) A rendőr az intézkedés megkezdése előtt - ha az a rendőri intézkedés eredményességét
veszélyezteti, az intézkedés befejezésekor - köteles nevét, azonosító számát, valamint az intézkedés
tényét és célját szóban közölni.
(3) A rendőr köteles - ha az a rendőri intézkedés eredményességét nem veszélyezteti - intézkedése
megkezdése előtt szolgálati igazolványát vagy azonosító jelvényét felmutatni. Ha a rendőr szolgálati
igazolványának vagy azonosító jelvényének felmutatása az intézkedés megkezdése előtt
veszélyeztetné az intézkedés eredményességét, úgy azt az intézkedés befejezésekor köteles
felmutatni.
33. § (1) A rendőr a további intézkedés megtétele céljából elfogja és az illetékes hatóság elé állítja
azt, f) aki a szabálysértést az abbahagyásra irányuló felszólítás után is folytatja,
A KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZÖK Testi kényszer
47. § A rendőr — intézkedése során — az ellenszegülés megtörésére testi erővel cselekvésre vagy a
cselekvés abbahagyására kényszerítést (testi kényszert) alkalmazhat.
Bilincs
48. § A rendőr bilincset alkalmazhat a személyi szabadságában korlátozni kívánt vagy korlátozott
személy
a) önkárosításának megakadályozására,
b) támadásának megakadályozására,
c) szökésének megakadályozására,
d) ellenszegülésének megtörésére.
Vegyi eszköz, elektromos sokkoló eszköz, rendőrbot, kardlap, illetőleg más eszköz alkalmazása
49. § (1) A rendőr a szolgálatban rendszeresített vegyi vagy elektromos sokkoló eszközt, illetőleg
rendőrbotot vagy kardlapot alkalmazhat
a) a mások vagy saját életét, testi épségét, illetőleg a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető
támadás elhárítására,
b) a jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni ellenszegülés megtörésére.

Várjuk a rendőrség válaszát
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A Nyugat.hu természetesen megkérdezte a rendőrséget is, hogy szerintük mi és miért történt
pontosan szombat éjjel a Képtár előtt. Várjuk a választ.
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