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Tisztelt Kolléga! 

Az alább olvasható kamarai szakmai ajánlást abból a célból készítettük el, hogy 

a vagyonvédelmi ágazatban dolgozók iránymutatást kapjanak a munkájuk 

végzéséhez. Nem jogászkodunk, a tagságot akarjuk segíteni. Az ajánlás 

természetesen még nem teljes körű. Tervezzük egy példatár összeállítását is 

mindenki tájékoztatására. Az élet produkálhat eddig ismeretlen dolgokat, de az 

Ön segítsége is kell ahhoz, hogy a szakmában dolgozók okulhassanak, 

magasabb szintű munkát végezhessenek. 

Kérem, írja meg véleményét, mivel egészítsük ki, milyen módosítási javaslatai 

vannak: kollegium@szakmaikamara.hu 

 

T E R V E Z E T 

S Z A K M A I   A J Á N L Á S  

CSOMAG ÁTVIZSGÁLÁS VÉGREHAJTÁSÁRA  

A hatályos szabályozás (2005. évi CXXXIII: törvény 26.§ (1) c) pont, (3) a) pont, 28.§ 

(1) bekezdés) alapján a személy és vagyonőr közterületnek nem minősülő 

létesítmény őrzése és zárt területen vagy helyen tartott rendezvény biztosítása során 

a tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett jogosult csomag 

tartalmának bemutatására felhívni. Felszólítani ha: 

 megalapozottan feltehető, hogy az intézkedés alá vont bűncselekményből 

vagy szabálysértésből származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése 

a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelessége, 

 e dolgot a felszólítás ellenére nem adja át, és 

 az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása érdekében 

szükséges  

Az intézkedés célja: 

 a létesítmény biztonságának biztosítása, 

 a létesítmény vagyonának védelme, 

 a rendezvény és azon résztvevők biztonságának biztosítása 

A csomagok átvizsgálása történhet szerződésbeli kötelezettség, személyes 

kiválasztás, vagy véletlenszerű kiválasztás alapján. A csomag tartalmának vizsgálata 

függ a létesítmény vagy rendezvény biztonsági előírásaitól. Alkalmazható fegyver-, 

illetve robbanó anyag-kutató műszer, vagy fémtárgyak kimutatására alkalmas 

eszköz. Felmentést a csomag átvizsgálás alól az elrendelő adhat! 
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Az intézkedés végrehajtása: 

Az intézkedés során az átvizsgálást végrehajtó személy és vagyonőr biztonságára 

fokozottan ügyelni kell, saját védelmére fel kell készülnie. 

 napszaknak megfelelő köszönés 

 az érkező személy felhívása csomagjának bemutatására 

 folyamatosan figyelni kell a személy viselkedését, magatartását, reakcióit 

 az átvizsgálást módszeresen, szisztematikusan kell végezni, pl. jobbról balra, 

alulról felfelé, belülről kifelé 

 elsődlegesen szemrevételezéssel a csomagban lévő tárgyak ellenőrzése, 

 ha a szemrevételezés nem ad kellő áttekintést, a tulajdonos általi egyenkénti 

kirakással, mozgatással 

 magának a csomagnak az átvizsgálása 

Ha olyan tárgyat, eszközt talál, amelyet szerződésben foglaltak alapján bevinni tilos, 

nem engedi bevinni, bevitelét megakadályozza. Ha a szolgálati helyen megfelelő 

tároló került kialakításra beteteti/átveszi, tárolóba helyezi, elismervényt ad a 

tárolásról. Ha közbiztonságra különösen veszélyes eszközt talál, nem engedi bevinni, 

elveszi, rendőrt hív és az eszközt a tulajdonosával együtt átadja a rendőrnek. 

A szolgálati hely speciális előírásait a szolgálati okmányokban kell rögzíteni. 

Intézkedés speciális esetekben: 

Létesítmény dolgozója belépéskor nem akarja bemutatni csomagját: 

 a belépés jogosultságának ellenőrzése során kiderül, hogy nem akarja 

bemutatni csomagját 

 az átvizsgálásra való bemutatásra újbóli felhívás 

 az átvizsgálás megtagadásának következményeinek ismertetése 

 annak további megtagadása esetén a belépés megtiltása,  

 munkahelyi vezető értesítése az előírások megszegéséről 

 a helyi szolgálati rend szerint jelentés/jegyzőkönyv írás, a csomagátvizsgálás 

megtagadásáról 

Létesítmény dolgozója kilépéskor nem akarja bemutatni csomagját: 

 felszólítás a csomag bemutatására 

 az átvizsgálásra való bemutatásra újbóli felhívás 

 az átvizsgálás megtagadásának következményeinek ismertetése 

 meggyőzés az előírások betartására 

 annak sikertelensége esetén a munkahelyi vezető értesítése az előírások 

megszegéséről 

 a helyi szolgálati rend szerint jelentés/jegyzőkönyv írás, a csomagátvizsgálás 

megtagadásáról 



3 
 

2016.02.13.  4.0 változat  

 

 a jelentés/jegyzőkönyv szolgálati felettesnek átadásával munkaügyi 

intézkedés kezdeményezése 

Belépni szándékozó látogató nem akarja bemutatni csomagját: 

 felszólítás a csomag bemutatására 

 a belépés megtiltása 

 akihez jött a látogató, annak értesítése az átvizsgálás megtagadásáról, a 

belépés megtiltásáról 

 az átvizsgálás mellőzésének lehetőségének ismertetése 

 bejegyzés a szolgálati napló esemény rovatába 

Kilépni szándékozó látogató nem akarja bemutatni csomagját: 

 felszólítás a csomag bemutatására 

 akihez jött a látogató, annak értesítése az átvizsgálás megtagadásáról 

 az átvizsgálás mellőzésének lehetőségének ismertetése 

 amennyiben megalapozottan feltételezhető, hogy bűncselekményből vagy 

szabálysértésből származó dolog van a csomagban, a személy visszatartása, 

a rendőrség értesítése, jegyzőkönyvi átadása 

 amennyiben nem megalapozott a feltételezés, csomag viszsza tartása, 

szolgálati elöljárónak átadása 

 a helyi szolgálati rend szerint jelentés/jegyzőkönyv írás, a csomagátvizsgálás 

megtagadásáról 

Jelentés tartalma:        

 mikor          

 hol          

 mi történt         

 tett intézkedés        

 hely, dátum         

 aláírás         

Jegyzőkönyv tartalma: 

 mikor 

 hol 

 jelen vannak 

 történt esemény 

 tanúk 

 panasz, sérülés 

 hely, dátum 

 jelenlévők aláírása 
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A közbiztonságra különösen veszélyes eszköz: 

 az olyan szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle 
a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágó él méretétől 
függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt vagy testi 
sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: 
felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli); 

 a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő 
eszköz (különösen: ólmosbot, boxer); 

 a lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek; 

 az olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártyák, illetve a bőrfelület 
ingerlésével támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki 
(gázspray); 

 az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt 
megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyverutánzat); 

 az olyan eszköz, amely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen 
állapot előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló); 

 az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére 
szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő 
zárnyitó szerkezetek). 

Fogalmak: 

 felhívás: cselekvésre szólítás 

 csomag: mindazon az érintett személy birtokában lévő, általa fogott vagy a 

testére rögzített, azon viselt olyan tárgy, amely a benne elhelyezett dolgok 

szállítására, vagy azok szállításának megkönnyítésére szolgál, és amely 

alkalmas arra, hogy a benne lévő dolgok a külső szemlélő elől részben vagy 

egészben elfedve maradjanak. 

 fémtárgyak kimutatására szolgáló eszköz: olyan ellenőrzési eszköz, amely 

az elektromágneses indukció segítségével az érintettnél lévő rejtett fémtárgy 

kimutatására szolgál. 

 fegyver, robbanó anyag-kutató műszer: olyan ellenőrzési eszköz, amely a 

kibocsátott molekulák vagy a fémrészek észlelésével fegyver vagy robbanó 

anyag kimutatására szolgál. 


