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 A  TERRORVESZÉLYRİL  20  PONTBAN  

Mire figyeljen, mit tegyen a polgári biztonsági ır (vagyonır)? 

  
  

Általános tudnivalók 

  
1./      Magyarország nem célországa a terrorizmusnak. Szakszerő következtetések szerint a terroristák jelenleg 

inkább tranzit útvonalnak, illetve felkészülési bázisnak tekinthetik hazánkat.  
  
2./      Semmiképp nem zárható  ki, hogy – más- és másféle indokokból – Magyarországon is elkövetnek 

terrorcselekményeket.  
  
3./      Az eddig elkövetett, immár nagyszámú terrorcselekménybıl levonható tapasztalatok szerint, az elıkészítık 

elsısorban a nagy tömegeket vonzó helyszíneket választják ki erejük demonstrálására, a félelem 
felkeltésére és a végrehajtás minél erısebb konspirálására.  

  
4./      Az eddig leggyakrabban kiválasztott helyszínek: tömegközlekedési eszközök, áruházak, 

bevásárlóközpontok, pályaudvarok, szabadidı-központok, szállodák, különféle nagyobb rendezvények.  
  
5./      A világ biztonságvédelmi szerveinek megállapításai szerint a terrorcselekmények túlnyomó többségét az 

iszlám vallást követı arab nemzetiségőek, illetve e vallás követıi körébe vont más országok polgárai 
követik el. Az eddigi elkövetık között a legtöbb szaudarábiai, szír, afgán, pakisztán, csecsen, iraki, 
szomáliai, jemeni, egyiptomi, marokkói, jordán és boszniai állampolgár volt.  

  
  
6./      A terroristák az elkövetés elıtt alaposan tanulmányozzák a kiválasztott helyszínt, ahová gyakran többször is 

visszatérnek.  
  
7./      A terrorcselekmények elıkészítése és elkövetése során a felmérık magatartása eltér a megszokott 

viselkedéstıl. A résztvevık ilyenkor feszültek, ideges magatartásúak. Látszik, hogy adatgyőjtést 
végeznek. Sokan egyikrıl a másik cigarettára gyújtanak,  környezetüket a szemükkel szinte folyamatosan 
kutatják, ok nélküli információkat kérnek,  ott tartózkodásukról  kérdezés nélkül is magyarázkodnak.  

  
8./      Az eddigi terrorcselekmények túlnyomó többségénél csomagban, táskában, illetve gépkocsiban elrejtett 

robbanóeszközt használtak.  
  
9./      A csomagban elhelyezett robbanóeszközt gyakran helyezték el mosdókban, kevésbé észrevehetı 

helyszíneken, ritkán használatos raktárakban, objektumok félreesı helyein.  
  
10./    A robbanóeszközzel megrakott táskát igen sokszor úgy helyezték el, hogy az helyszínen felejtett tárgyként 

hasson; ilyesmire ugyanis a legtöbb ember nem figyel fel.  
  
11./    Öngyilkos merényletnél a táskát vagy csomagot az öngyilkos merénylı magával viszi, illetve a 

robbanószerkezetet a testére szerelve szállítja a kiszemelt helyszínekre.  
         A robbanószerkezettel felszerelt gépkocsit általában a kiszemelt objektumhoz közel igyekeztek leállítani, 

lehetıleg úgy, hogy az ott parkoló gépkocsi között ne tőnjön fel.  
  
12./    Terroristamódszerek megtalálhatók a szervezett bőnözés módszerei között is, (robbantás, a kiszemelt 

célszemély vétlen emberekkel együtt, sorozatlövı fegyverrel történı lemészárlása, stb.), de ezt 
lényegesen ritkábban használják, mint a köznyelvi értelemben vett, rendszerint politikai indíttatású 
terroristák. 

  
  

Tennivalók, intézkedések  

  
13./    A polgári biztonságvédelmi ırnek nem a terrorveszély elhárítása a fı feladata. De anélkül, hogy 

pánikhangulatot keltene, ajánlatos és indokolt bizonyos jelenségekre, magatartásokra figyelnie és 
indokolt esetben a szükséges lépéseket, intézkedéseket megtennie.  

  
14./    A vagyonvédelmi cég feladata tisztázni megrendelıjével, - különösen külföldi érdekeltségő cégek, 

stratégiailag fontos objektumok, terrorveszélynek kitett és tömegpánikra alkalmas helyek védelme 
esetén, - hogy az milyen intézkedéseket vár el a védelmet ellátó vagyonvédelmi cégtıl.  

  
15./    A polgári biztonságvédelmi ırnek, vagyonvédelmi feladatai ellátása során, feltétlenül figyelembe kell vennie 

mindazt, amit az „Általános tudnivalók” keretében jeleztünk. Így a terrorcselekményekkel veszélyeztetett 
helyszíneken szolgáltatást végzı biztonsági ıröknek fel kell figyelniük az olyan személyekre, akik az 
általánostól eltérı módon viselkednek, a helyszínen több alkalommal megjelennek, másszóval gyanúsak. 
Ilyen személyeket meg kell szólítani, tájékozódni kell tılük jelenlétük okairól, éreztetni kell velük, hogy 
felfigyeltek rájuk.  

 



  
16./    Ha a gyanús személy a védett magánterületen, vagy a magánterület nyilvánosság elıtt megnyitott részén  

tartózkodik, ıt igazoltatni nem lehet, de indokolt esetben értesíteni kell errıl a rendırséget, hogy az 
igazoltatást elvégezze.  

  
17./    Elhagyott, gazdátlan csomag, táska tulajdonosát – különösen áruházakban, bevásárlóközpontokban, 

pályaudvarokon, szabadidı-központokban, rendezvényeken – hangosbemondó segítségével elıször 
kerestetni kell! A csomaghoz, táskához hozzányúlni tilos! Ilyen csomag, táska észlelésekor elıször - 
lehetıség szerint - a terület 30-40 méteres lezárásával kell védekezni, hogy illetéktelen ne nyúlhasson 
hozzá. Ha az elhagyott, gazdátlan csomag, táska tulajdonosa 10-15 percen belül nem jelentkezik, a 
rendırséget kell értesíteni.  

  
18./    A vagyonvédelmi cégnek a megrendelıjével kell egyeztetnie, hogy telefonon érkezett bombafenyegetés 

elhagyott, gazdátlan csomag, táska esetén mik legyenek a kiürítés „menekülési” útvonalai, figyelembe 
véve, hogy minden ilyen kiürítés, menekítés másik nagy veszélye a pánik. A pánikot meg kell elızni.  

  
19./    Ugyancsak a megrendelıvel kell megbeszélni, hogy fenti helyzetekben milyen értesítési rendet alkalmazzon 

a vagyonır.  Belsı utasításban kell dönteni arról, hogy ki az a felelıs személy, aki ilyen helyzetekben 
eldönti: értesítsék-e a rendırséget, ki az, aki elrendelheti a terület kiürítését, a gyanús csomag, táska 
feltőnı, zárószalaggal való körbezárását.  
Az ehhez szükséges eszközöket (hordozható szalagtartó oszlopok, megfelelı hosszúságú, mennyiségő 
és feltőnı színő szalag, az ilyen esetek jegyzıkönyvezéséhez szóló formanyomtatványok, a rendırség, 
tőzoltóság eléréséhez telefonvonalak, stb.) a vagyonırökkel megismertetett helyeken kell tárolni.  

  
20./    A vagyonvédelmi cégek feladata, hogy esetleges terrorcselekmények megelızésérıl, elhárításáról, illetve a 

cselekmény bekövetkezte esetén szükséges intézkedésekrıl, és mentésrıl a vagyonırök rendszeres 
tájékoztatást, oktatást kapjanak, illetve az ilyen ismereteket folyamatosan ellenırizzék.  

  
  
Budapest, 2004. május 1.  
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