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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  

JÁRMŰ 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 során jogosult a területen tartózkodó vagy onnan kilépő személyt 

járművének, valamint a szállítmánynak 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 
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Az intézkedés végrehajtása: 

Az intézkedés során az átvizsgálást végrehajtó személy és vagyonőr védelmét 

biztosítani kell, saját védelmére fel kell készülnie. A szolgálati hely speciális előírásait 

a szolgálati okmányokban kell rögzíteni. 

Felmentést a jármű átvizsgálás alól az elrendelő adhat! 

 napszaknak megfelelő köszönés 

 az érkező személy felhívása a menet-, szállítási okmányainak bemutatására 

 az utasok, a járat kísérők és a gépkocsi vezetőjének kiszállítása  

 az menet és szállítási okmányok ellenőrzése után a jármű átvizsgálásának 

külső szemrevételezéssel való megkezdése 

 folyamatosan figyelni kell a személy viselkedését, magatartását, reakcióit 

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

alulról felfelé, ha szükséges és indokolt átvizsgáló tükröt kell alkalmazni a 

jármű aljának és tetejének, nem látható részeinek ellenőrzésére 

 a belső ellenőrzéshez az ajtókat (utastér, csomagtér, motorháztető) a jármű 

vezetőjével kell kinyittatni az átvizsgáló jelenlétében 

 a belső átvizsgálást célszerű az utastérrel kezdeni, szintén módszeresen, 

rendszerben 

 ezután a csomagtér módszeres átvizsgálása, ellenőrzése következik, amely 

során figyelembe kell venni a szállító levélben rögzített adatokat a 

szállítmányról, ha attól eltérést tapasztal, az őrutasítás szerint kell eljárni 

 legvégül a motortér ellenőrzését kell végrehajtani    

 csomagok, rakományok, különféle tárgyak ellenőrzése során azok 

mozgatására a jármű vezetőjét kell felkérni 

 

Fogalmak: 

 felhívás: cselekvésre szólítás 

 menetokmány: menetlevél, amelyen rögzítik a jármű mikor, honnan, hová 

megy 

 szállítási okmány: szállítólevél, amelyben rögzítve van, hogy melyik 

célállomásra milyen árut, milyen mennyiségben kell szállítani   

 átvizsgáló tükör: beláthatatlan terület vizuális vizsgálatára szolgáló tükrös 

teleszkópos vagy sima rúd, amely a jobb látás érdekében lámpával 

kiegészíthető   

 


