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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  

RUHÁZAT ÁTVIZSGÁLÁS VÉGREHAJTÁSÁRA  

 

Külön törvényi felhatalmazás (2004. évi I. tv. – a sportról – 71.§ (4) bekezdés) vagy a 

megbízó szerződésben rögzített feladatmegszabása alapján a személy és vagyonőr 

ruházat átvizsgálást hajthat végre. 

Az intézkedés célja: 

 a létesítmény biztonságának biztosítása, 

 a létesítmény vagyonának védelme, 

 a rendezvény és azon résztvevők biztonságának biztosítása, 

Az intézkedés végrehajtása: 

A ruházat átvizsgálása történhet szerződésbeli kötelezettség, személyes kiválasztás 

vagy véletlenszerű kiválasztás alapján. A vizsgálat részletessége függ a létesítmény 

vagy rendezvény biztonsági előírásaitól, alkalmazható fegyver-, illetve robbanó 

anyag-kutató műszer, vagy fémtárgyak kimutatására alkalmas eszköz (fémvizsgáló 

kapu, test szkenner). 

Az átvizsgálást lehetőleg azonos neműnek kell végeznie, nem történhet 

szeméremsértő módon. 
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Az intézkedés során az átvizsgálást végrehajtó személy és vagyonőr védelmét 

biztosítani kell, saját védelmére fel kell készülnie. Felmentést a ruházat átvizsgálás 

alól az elrendelő adhat! 

 napszaknak megfelelő köszönés 

 a személyt meg kell kérni, hogy rakjon ki mindent a ruhája zsebéből, rá kell 

kérdezni, hogy maradt-e nála bármilyen tárgy, eszköz  

 szisztematikusan, felülről lefelé, jobbról balra simítással esetleg 

összefogással, gyűrögetéssel, kell meggyőződni, hogy nincs a levetett 

ruházatban semmilyen tárgy 

 a helyszíni körülményektől függően a felső ruházatot (kabát, dzseki, zakó, 

blézer, stb.) le kell vetetni, vagy kigombolásával, kinyitásával felemelésével 

kell a vizuális átvizsgálást végrehajtani    

 az átvizsgálást végrehajtó személy és vagyonőrnek stabil, biztonságos 

testtartást kell felvennie 

 szisztematikusan, felülről lefelé, jobbról balra simítással esetleg 

összefogással, gyűrögetéssel, kell meggyőződni, hogy nincs a személynél 

semmilyen tárgy 

 kerülni kell a kapkodó mozdulatokat, és a felületes, elnagyolt átvizsgálást 

 amennyiben az átvizsgálás során szúró, vágó, vagy bármilyen közbiztonságra 

különösen veszélyes eszköz kerül elő, annak biztonságba helyezése mellett 

folytatni kell az átvizsgálást 

 célszerű az átvizsgálás alatt álló személlyel folyamatosan beszélni, közölni 

vele, hogy mit csinál, és mi következik 

 folyamatosan figyelni kell a személy viselkedését, magatartását, reakcióit 

 lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy az átvizsgálás alatt álló személy 

instabil, az intézkedés akadályozására, támadásra alkalmatlan helyzetben 

legyen 

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

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

megfelelő tároló került kialakításra elveszi, 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 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); 
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 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); 

 1az olyan eszköz, amely a zárszerkezetek illegális kinyitására vagy feltörésére 
szolgál (különösen: álkulcsok, mechanikus vagy elektromos elven működő 
zárnyitó szerkezetek). 

Fogalmak: 

 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 

 


