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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  

 KÉNYSZERÍTŐ TESTI ERŐ ALKALMAZÁSÁRA 

 

A hatályos szabályozás (2005. évi CXXXIII: törvény 27.§ (2) és (3) bekezdés) alapján 

a személy és vagyonőr arányos mérvű kényszerítő testi erőt alkalmazhat.  

Az alkalmazás célja: 

 elhárítani a védett személy biztonságát fenyegető támadást 

 megakadályozni az őrzött létesítménybe való jogosulatlan belépést 

 eltávolítani az őrzött létesítményben jogosulatlanul tartózkodót 

 megakadályozni a rendezvényre való jogosulatlan belépést 

 eltávolítani a rendezvényt zavarót 

 eltávolítani a rendezvény biztonságát veszélyeztetőt 

 eltávolítani a pénz és értékszállítást jogtalanul akadályozót 

 elhárítani a szállítmány biztonságát fenyegető támadást 

 megakadályozni a tetten ért személyt a bűncselekmény, szabálysértés 

felszólítás utáni folytatásában 

Az intézkedés veszélyt jelenthet a személy és vagyonőrre, ezért elsődleges, hogy 

felmérje a kialakult helyzetet:  

 az intézkedés alá vont fizikai adottsága, 

 várható magatartása 

 látható támadásra alkalmas eszközök, 
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 képes-e az intézkedés eredményes végrehajtására 

 támadás elhárító eszköz alkalmazásának lehetősége  

Törekedni kell a dulakodás elkerülésére, kerülni kell az indokolatlan sérülés 

okozását, megtorlásként tilos alkalmazni. Az intézkedés nem sértheti a személy és 

vagyonőr tekintélyét. Az intézkedés alapvetően megfogást, lefogást, eltávolítást, 

elvezetést jelent. Az intézkedés alá vont személy megerőltetés nélkül hosszabb időn 

át rögzíthető, vezethető legyen, kiszabadulásra és elvezetés közben támadásra ne 

legyen lehetősége. Amennyiben egyedül nem képes az intézkedést eredményesen 

végrehajtani, segítséget kell kérni, értesíteni kell a szolgálati felettesét.  

Az intézkedés végrehajtása: 

 helyzettől függően az intézkedés alá vont határozott, rövid, érthető 

felszólítása: Állj! Fejezze be! 

 ha a késedelem nem jár veszéllyel figyelmeztetés a kényszerítő testi erő 

alkalmazására  

 fizikai erővel, vagy elvezető fogás alkalmazásával a jogszerű állapot 

visszaállítása 

 helyzettől függően az intézkedés folytatása, vagy befejezése 

 sérülés esetén (sértett, segítő, vétlen személy vagy elkövető) elsősegélyben 

kell részesíteni a sérültet, értesíteni kell a mentőket 

 értesíteni kell a rendőrséget és a szolgálati felettesét 

 biztosítani kell a helyszínt, a tárgyi bizonyítási eszközöket 

 amennyiben mások is látták a cselekményt, megkérni őket, hogy maradjanak 

a helyszínen, vagy rögzíteni nevüket, elérhetőségüket 

 amennyiben az intézkedés alá vont elmenekült, feljegyezni személyleírását, 

ruházatát, nála lévő tárgyakat, ha gépkocsival távozott annak színét, típusát, 

és ha lehet a rendszámát 

 az elfogott személyt jegyzőkönyvben rögzítve (panasz, sérülés részletes 

leírásával) átadni a kiérkező rendőröknek, tájékoztatni őket a történt 

cselekményről 

 az intézkedést rögzíteni a szolgálati naplóba, kettő napon belül jelentést kell 

készíteni  

A jelentés tartalma: 

 annak a személynek a nevét, akivel szemben az intézkedést vagy kényszerítő 
eszközt alkalmazták, 

 az intézkedés vagy kényszerítő eszköz alkalmazásának helyszínét, 
alkalmazásának időpontját, alkalmazásának időtartamát, 

 alkalmazásával szembeni ellenszegülés módját, típusát, 
 alkalmazásának rövid leírását, 
 a kényszerítő eszköz alkalmazása során okozott sérülés bekövetkezését és 

leírását, esetleges egészségügyi ellátás esetén a mentőtiszt, vagy orvos 
nevét, amennyiben elszállították a sérültet, akkor az egészségügyi intézmény 
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megnevezését, amennyiben ellátására nem történt intézkedés, ennek mi volt 
az oka, 

 a jogellenes magatartás abbahagyására történt-e felszólítás, ha nem, ennek 
mi volt az oka, 

 a kényszerítő eszköz alkalmazására történt-e előzetes figyelmeztetés, ha 
nem, ennek mi volt az oka, 

 amennyiben keletkezett anyagi kár, annak mértékét, 
 a támadásra használt eszköz leírását, ha támadás miatt történt a kényszerítő 

eszköz alkalmazása, 
 a tanúk természetes személyazonosító adatait és lakcímét, valamint 
 az alkalmazást lehetővé tevő valamennyi jogszabályhelyre történő 

hivatkozást. 

 


