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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  

 VEGYI ESZKÖZ (GÁZSPRAY) ALKALMAZÁSÁRA 

A hatályos szabályozás (2005. évi CXXXIII: törvény 27.§ (4) bekezdés) alapján a 

személy és vagyonőr feladata ellátása során vegyi eszközt tarthat magánál és azt 

csak jogos védelmi helyzetben, illetve végszükség esetén alkalmazhatja. 

Az alkalmazás célja: 

 saját illetve más, mások személye, javai 

 közérdek ellen intézett 

 ezeket közvetlenül fenyegető 

 jogtalan támadás elhárítása 

 közvetlen és másként el nem hárítható veszélyből mentés 

A vegyi eszközt a szolgálati övön, tokban kell tartani, a fúvóka előre mutasson. A 

jobb kezesek jobb-, a bal kezesek baloldalon hordják. Ha a jogtalan támadó közel (1 

méteren belül) van, akkor a másodlagos kézzel távol tartjuk, és behúzott karral fújjuk 

rá a permetet, ha szükséges hátralépünk, hogy ki tudjuk nyújtani kezünket. A 

permettel a fej alsó részét célozzuk. Megtorlásként tilos alkalmazni! 

Nem célszerű zárt helyen, autóban használni a vegyi eszközt, mert hatása másokra 

is kiterjedhet. Figyelni kell a szélirányra is, mert a kevés töltettel rendelkező palack 

tartalmát a szél használójára fordíthatja.  

A drogos, vagy részeg személynél nem biztos, hogy eléri a kívánt hatást, 

kutyatámadás esetén eredményesen használható.  
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Az intézkedés végrehajtása: 

 helyzettől függően az intézkedés alá vont határozott, rövid, érthető 

felszólítása: „Állj! Fejezze be!” 

 ha a késedelem nem jár veszéllyel, figyelmeztetés a vegyi eszköz 

alkalmazására  

 a hatás elérése után elsősegélynyújtás a sérültnek (mely lehet sértett, segítő, 

vétlen személy vagy elkövető), a vegyi anyag semlegesítésére bő hideg vizes 

öblítéssel 

 ha szükséges mentők értesítése a maradandó károsodás elkerülése 

érdekében 

 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 

 a 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 

készíteni  

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 
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. 
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Vegyi eszköz hatása:   

 erős könnyezés, nyálfolyás; 
 nehézlégzés, köhögés, légszomj, mellkas szorítás (szabad levegőn legfeljebb 

egy órán át tart); 
 súlyos fejfájás, szédülés, hányinger; 
 a nedves nyálkahártya, a szem és a bőr irritációja, vörös elszíneződés 

Maradandó károsodást nem, de súlyos sérüléseket okozhat, ha valaki nagy 
mennyiségben és közelről szippantja be, akár lélegeztető-gépre is szükség lehet a 
tüdő normális működésének helyreállításához. 

Vegyi eszköz összetétele: 

 természetes alapanyag (paprika kapszaicin) 

 mesterséges alapanyag (klór-aceto-fenon) 


