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I. A  fegyveres  biztonsági  őrség  működésének  feltételei,  a  tevékenységét  
meghatározó jogszabályok és belső normák

A fegyveres  biztonsági  őrség  tevékenységét  a  következő  jogszabályok  és  belső  normák
határozzák meg:

a) 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről,  a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról

b) 27/1998.(VI. 10) BM rendelet a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati
Szabályzatának kiadásáról

c) 1/2020.  (II.21.)  BVOP utasítása a büntetés-végrehajtási  szervezetben működtetett
fegyveres biztonsági őrségről

d) 72/2020. BVOP utasítás a Büntetés-végrehajtási szervezet Biztonsági Szabályzatáról

A fegyveres biztonsági őrség

Fegyveres biztonsági őrséggel kell védeni az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása
szempontjából  kiemelkedően  fontos  tevékenységet,  létesítményt,  szállítmányt,  ha  a
védelemre a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek nem kötelezettek,  de az őrzés a
közbiztonság vagy a nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt.

Így különösen:

a) az állam biztonsága, illetve a honvédelem szempontjából fontos létesítményt;

b) a nemzetközi személy- vagy teherforgalomban működő repülőteret;

c)  a  katasztrófa  veszélyességű  nukleáris,  radioaktív,  robbanásveszélyes,  tűzveszélyes,
mérgező,  illetve  az  egészségre  vagy  a  környezetre  veszélyes  anyagot,  valamint  ezek
felhasználásával,  gyártásával,  tárolásával,  forgalmazásával,  szállításával  összefüggő
tevékenységet;

d) a lakosság alapvető szükségletét biztosító infrastruktúra és közműrendszer egyes elemeit;

e) a kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értéket;

f)  a postai szolgáltató kiemelt létesítményét, a közszolgálati rádió és televízió, a távközlési
rendszerek központi létesítményét.

 A  fegyveres  biztonsági  őrség  létrehozására  vagy  megszüntetésére  irányuló  eljárást  a
létesítmény vagy tevékenység szerint hatáskörrel rendelkező miniszter, az illetékes helyi
önkormányzat jegyzője, a rendőrhatóság, a létesítmény üzemeltetője, birtokosa, illetőleg a
tevékenység folytatója kezdeményezheti.

A fegyveres biztonsági őrséggel történő őrzés elrendelhető:

a) állandó (visszavonásig tartó),

b)  időszakos (meghatározott tevékenységhez kapcsolódó vagy veszélyeztetettségi szinthez
kötődő),

c) ideiglenes (határozott időtartamú) jelleggel.

2.



Fegyveres biztonsági őrség létrehozható és működtethető a Magyar Honvédség és a
rendvédelmi szervek szervezetében is olyan - az adott szerv tevékenységi körébe tartozó -
objektum, illetve  személyőrzési,  kísérési  feladatok  ellátására,  amelyekhez  a  jelen
törvényben  meghatározott  képesítési  követelmények,  intézkedési  és  kényszerítőeszköz-
használati jogosultságok elegendők.

A büntetés-végrehajtási szervekben a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 1. § (6) bekezdés alapján a büntetés-
végrehajtási  szervezetről  szóló  1995.  évi  CVII.  törvény  10.  §  (3a)  bekezdésben  foglalt
feladatok ellátására fegyveres biztonsági őrség (a továbbiakban: FBŐ) hozható létre.

Az  1995.  évi  CVII  törvény  10§(3a)  szerint  a  bv.  szervezetben  működtetett  fegyveres
biztonsági őrség a következő tevékenység ellátásában működhet közre:

a) a bv. szervek területére történő be- és kiléptetés végrehajtása,

b) objektumvédelmi tevékenység,

c) járőrözési tevékenység,

d) területőrzés  a  bv.  szervek  határán  kívül  elhelyezkedő  területen  a  bv.  szervek
anyagi javainak vagy az ott tartózkodó fogvatartottak őrzése érdekében,

e) fogvatartotti foglalkoztatás biztosítása a bv. szervek területén belül vagy kívül.

Fegyveres biztonsági őrség fogalma:

Fegyveres  biztonsági  őrség  az  e  törvényben  és  a  végrehajtásáról  szóló  jogszabályban
meghatározott őrzési feladatokat ellátó, szolgálati fegyverrel és más kényszerítő eszközzel
rendelkező,  sajátos  jogokkal  felruházott  biztonsági  szervezet,  amelynek  tagjai  a  létesítő,
illetőleg  a  működtető  állami,  önkormányzati  vagy  egyéb  intézménnyel,  gazdálkodó
szervezettel munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban állnak.

Fegyveres biztonsági őr fogalma:

A fegyveres biztonsági őr a fegyveres biztonsági őrség - szolgálatban közfeladatot ellátó, 
szolgálati fegyver viselésére jogosult - tagja.

A fegyveres biztonsági jogviszony létesítésének feltételei:

e) a büntetlen előéletű magyar állampolgár,
f)  illetve külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

(a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy) lehet, 
g) aki tizennyolcadik életévét betöltötte,
h)  fegyver viselésére alkalmas,
i)  és rendelkezik a szolgálati beosztáshoz előírt képesítési feltételekkel.

A  fegyveres  biztonsági  őrség  parancsnokának  és  helyettesének  legalább  középiskolai
végzettséggel kell rendelkeznie. Ezeket a feltételeket az igazolvány hitelesítésekor igazolni
kell.
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A fegyveres biztonsági őrszolgálatra való alkalmasságot a jogviszony létesítésekor és annak
fennállása alatt ellenőrizni kell. Fegyveres biztonsági őrnek csak az alkalmazható, aki a fent
meghatározott  követelményeknek  megfelel,  és  írásban  hozzájárul  alkalmasságának
ellenőrzéséhez.

Ha a  fegyveres  biztonsági  őrrel  szemben  szándékos  bűncselekmény  miatt  büntetőeljárás
indul, az őrség felügyeletét ellátó rendőrhatóság az őrséget működtető szervezet vezetőjénél
kezdeményezheti  az  őr  szolgálatellátás  alóli  ideiglenes  -  a  büntetőeljárás  jogerős
befejezéséig tartó - felfüggesztését.

A fegyveres  biztonsági  őr akkor látható el  szolgálati  igazolvánnyal  és  felszereléssel,
akkor vezényelhető szolgálatba, ha a rendőrhatóság és a fegyveres biztonsági őrséget
működtető  szervezet  képviselőiből  álló  bizottság  előtt  e  törvény,  a  végrehajtására
kiadott  rendelkezések és  a  szolgálati  helye  őrszolgálati  okmányainak ismeretéből,  a
lőfegyver  használatához  szükséges  szakismeretből  és  gyakorlati  jártasságból
eredményes vizsgát tett.

A fegyveres biztonsági őröket formaruhával és szolgálati jelvénnyel kell ellátni.

A  formaruhának  egyértelműen  különböznie  kell  a  Magyar  Honvédség,  illetve  a
rendvédelmi szervek egyenruhájától.

A fegyveres biztonsági őrt az őrség működési területén, szolgálati úton, szállítmánykísérés
során szolgálati igazolványa és jelvénye igazolja. A formaruhán „fegyveres biztonsági őr”
felirat helyezhető el. A munkáltatói hovatartozás a ruházat karrészén jelezhető.

A  fegyveres  biztonsági  őrség  lőfegyverrel,  lőszerrel  és  más  kényszerítő  eszközzel  való
ellátását a rendőrség engedélyezi.

A fegyveres  biztonsági  őrség számára -  az engedélyben meghatározott  mennyiségben és
minőségben - a rendőrségnél rendszeresített és a 10. § (2) bekezdésben felsorolt kényszerítő
eszköz, továbbá lőfegyver és lőszer vásárlása, illetve tartása engedélyezhető. A szolgálati
tevékenységhez csak a rendőrség központi szerv Kutyavezető-képző Iskolája által minősített
(vizsgáztatott) kutya alkalmazható.

A  fegyveres  biztonsági  őrség  lőfegyvere  és  lőszere  csak  szolgálati  és  képzési
tevékenységhez használható.

A fegyveres biztonsági  őrt  a fokozott  büntetőjogi  védelem, valamint  az FBŐ tv.  szerinti
intézkedési és kényszerítőeszköz-használati jogosultság kizárólag az őrutasításban szereplő
feladatok ellátása során illeti meg.

II.  A fegyveres  biztonsági  őrség szervezeti  felépítése,  őr,  járőr,  személyőr,  kísérőőri  
szolgála elöljáró, alárendelt fogalma, alapelvei, ellenőrzések, jelentések rendje

Az  őrség  feladata a  működését  elrendelő  államigazgatási  határozatban  meghatározott
objektum, létesítmény, szállítmány vagy tevékenység őrségutasításban előírt módon történő
őrzése, védelme.
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 Az  őrség  szervezeti  felépítését  az  őrzési  feladat  és  az  alkalmazott  biztonságtechnikai
eszközök függvényében kell kialakítani.  Az őrségek kategóriába sorolására a felügyeletét
ellátó rendőr-főkapitányság tesz javaslatot.

1. Első fokú őrség az, amelynek legalább hét felállítási helye (járőrútvonala) van.

2. Másodfokú őrség az, amelynek négy-hat felállítási helye (járőrútvonala) van.

3. Harmadfokú őrség az, amelynek egy-három felállítási helye (járőrútvonala) van.

Az őrség szervezetét a szolgálati feladatok függvényében kell kialakítani.

Az őrség szervezeti felépítése:

Első fokú őrség esetében:

a) őrségparancsnok,
b) őrparancsnokok (őrségparancsnok-helyettes) váltásonként,
c) felvezetők (őrparancsnok-helyettes) váltásonként,
d) őr, járőr (és/vagy készültségi csoport),
e) biztonságtechnikai előadó;

Másodfokú őrség esetében:

a) őrségparancsnok,
b) őrparancsnokok (őrségparancsnok-helyettes) váltásonként,
c) őr, járőr (és/vagy készültségi csoport),
d) készültségi ügyeletes,
e) biztonságtechnikai előadó;

Harmadfokú őrség esetében:

a) őrségparancsnok,
b) őr, járőr (és/vagy készültségi csoport),
c) készültségi ügyeletes,

Az  őrség  irányítása  a  kötelezett,  illetve  az  őrséget  működtető  szervezet  vezetőjének  a
feladata.

Az őrségparancsnok
Az őrségparancsnok a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) hatálya  alá  tartozó  munkavállaló,  aki  felett  a  munkáltatói  jogokat  az  országos
parancsnok gyakorolja, szolgálatát a BVOP Biztonsági Szolgálatán teljesíti.
Az őrségparancsnok elöljárója az FBŐ teljes személyi állományának, továbbá kizárólag az
FBŐ-vel kapcsolatos feladatok vonatkozásában az őrségparancsnok-helyetteseknek.
Az  őrségparancsnok  látja  el  a  BVOP-n  szolgálatot  teljesítő  fegyveres  biztonsági  őrök
irányítását.
Az őrségparancsnok helyettesítését akadályoztatása esetén a Biztonsági Szolgálat vezetője
által kijelölt személy látja el.
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Őrségparancsnok 

Felelős az őrségre bízott javak őrzéséért, védelméért, az őrség állományának kiképzéséért,
fegyelméért,  hír  és  jelzőrendszerek  üzemképességéért,fegyver  és  lőszer  biztonságos
tárolásáért.

Az őrségparancsnok-helyettes
A bv. szerv személyi állományába tartozó őrségparancsnok-helyettes látja el az FBŐ 
tevékenységének koordinálásával, szakmai irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos 
őrségparancsnoki feladatokat.
Az őrségparancsnok-helyettes elöljárója a fegyveres biztonsági őri állománynak és az 
őrparancsnoki feladatot ellátó személyi állományi tagoknak (a továbbiakban: őrparancsnok).
Az őrségparancsnok-helyettes a bv. szerv Biztonsági Osztálya vezetője.

Az őrparancsnok

Az őrparancsnok látja el az FBŐ tevékenységének napi szintű feladatait, eligazítja, ellenőrzi,
beszámoltatja a szolgálatban lévő fegyveres biztonsági őröket.
Az őrparancsnok a BVOP-n a főügyeletes, a bv. szervnél a biztonsági tiszt.

Őrparancsnok

Felelős  a  rábízott  javak  őrzésért,  őrség  szolgálatellátásáért,  hír  és  jelzőrendszerek
üzemképességéért,  megóvásáért.  az  őrök  elöljárója,  az  őrparancsnoknak  van  közvetlen
alárendelve. Szervezi az őrség szolgálatát.

Felvezető

Elöljárója a szolgálatba vezényelt állománynak.

Felelős az alárendelt őrök felvezetéséért, időben történő leváltásáért, az őrhelyek szabályos
átadás-átvételéért.

Felállított őr

Az őrparancsnoknak és a felvezetőnek van alárendelve. Őrhelyén őrzési feladatokat lát el.
Őrhelyét, mozgási területét leváltását kivéve még akkor sem hagyhatja el, ha testi épségét
veszély fenyegeti.

Járőr

Feladatait járőrútvonalon kell teljesítenie, akár szolgálati kutyával.

A járőr a hivatásos állomány vagy a fegyveres biztonsági őrség azon tagja, aki eligazítás és
őrutasítás vagy szolgálati  utasítás alapján meghatározott  útvonalon haladva figyeléssel és
egyéb ellenőrzési feladat ellátásával hajt végre biztonsági tevékenységet. (Bizt.Szab. I.15.)

Elöljárók és alárendeltek

Elöljáró az, aki az őrségutasítás vagy az őrutasítás alapján - akár ideiglenes jelleggel is - az
alárendelt  személyt  irányítja,  felé  utasításadási  joga  van.  Az elöljáró  köteles  az  utasítás
végrehajtását ellenőrizni.
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Alárendelt az,  aki  akár  állandó,  akár  időleges  szolgálattételre  valamely  elöljáróhoz  van
beosztva és köteles annak utasításait teljesíteni.

Ha  a  fegyveres  biztonsági  őr  a  szolgálati  út  megtartásának  mellőzésével  magasabb
elöljárójától  utasítást  kap  egy  feladat  végrehajtására,  akkor  annak  végrehajtását  köteles
jelenteni a közvetlen elöljárójának (őrparancsnokának).

Az őr  részletes  feladatait  őrutasításban kell  meghatározni,  mely  az  őrszolgálat  legfőbb
dokumentuma. Az őrutasítás általában tartalmazza:

a) az őrzendő objektum pontos megnevezését, helyét;
b) az őrhelyre vonatkozó őrzési és védelmi feladatokat, 
c) az őrszolgálat ellátásának módját; 
d) az őrhely számát; 
e) az őr felállítási helyét, mozgási körzetét, feladatát, a magatartási rendszabályokat; 
a) az objektum biztonságára (beléptetésre stb.) vonatkozó előírásokat; 
b) az őr tevékenységének rendjét rendkívüli eseménykor; 
c) az őrutasítás készítésének idejét; 
d) az őrutasítást készítő és jóváhagyó parancsnok aláírását. 

Az őrség feladata a meghatározott felállítás helye, avagy mozgási körlete szerinti objektum
őrzésvédelmének biztosítása.

Az elöljáró kötelességei

Az elöljáró:

a)  szervezi, irányítja és ellenőrzi alárendeltjei munkáját,  ennek során figyelembe veszi és
mérlegeli javaslataikat;
b) hatáskörében önállóan intézkedik, megköveteli alárendeltjeitől, hogy pontosan és időben
teljesítsék  szolgálati  kötelességeiket.  A  munkában  kiemelkedő  alárendeltjeit  dicséri  és
jutalmazza,  vagy erre  javaslatot  tesz.  A fegyelemsértést  elkövetőkkel  szemben javaslatot
tesz a felelősségre vonásra;
c)  alárendeltjeitől megköveteli a jogszabályok, utasítások betartását, az állampolgári jogok
tiszteletben  tartását.  Fejleszti  szakmai  képzettségüket,  átadja  nekik  a  munkában  szerzett
tapasztalatait;
d) neveli alárendeltjeit hivatásuk szeretetére és szolgálati feladataik megbízható teljesítésére;
e)  alárendeltjeivel  szemben  igazságos,  gondoskodik  arról,  hogy  a  képességeiknek  és
adottságaiknak megfelelően vegyék ki részüket a szolgálatból;
f) mindenkor biztosítja a szolgálati érdek érvényesülését;
g) gondoskodik alárendeltjei jogainak és jogos érdekeinek védelméről;
h)  figyelemmel  kíséri  alárendeltjei  egészségügyi  helyzetét,  gondoskodik
egészségvédelmükről,  az  egészségügyi  követelmények,  előírások  betartásáról  és
betartatásáról;
i)  beosztottaival jó munkatársi kapcsolatot alakít ki a feladatok megértése és végrehajtása
érdekében;
j)  gondoskodik  az  őrségutasításban  írt  objektum,  tevékenység  védelméről,  a  szolgálat
ellátásához szükséges technikai felszerelésről;
k) ismeri a vezetése alá tartozó egység létszámát, a felszerelés és fegyverzet mennyiségét és
állapotát;
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l) ellenőrzi a kiadott utasításainak végrehajtását;
m)  mindenkor megköveteli a fegyelem, a körletrend, az öltözködési szabályok, valamint a
magatartásra vonatkozó előírások megtartását.

Az alárendelt kötelességei:

Az alárendelt jelenti elöljárójának

Szóban:

a. a feladatok, a szolgálati teendők végrehajtását akadályozó körülményeket,
b. ha más elöljárótól utasítást kapott vagy az ellenőrizte tevékenységét;

Írásban:

a) intézkedéseit,
b) ha bűncselekmény miatt vele szemben intézkedés történt,
c) az általa szolgálatban elkövetett vagy észlelt rendkívüli eseményeket.

A szolgálati út, az utasítás adásának és végrehajtásának rendje

A szolgálati út a szolgálati ügyek intézésének az a módja, melyen keresztül fokozatosan jut
el az ügy alulról felfelé vagy felülről lefelé ahhoz, akinek az ügyben döntési, utasításadási
joga, illetőleg intézkedési, végrehajtási kötelessége van.

Az  utasításokat  -  kivéve,  ha  e  rendelet  másként  nem  rendelkezik  -  a  szolgálati  út
megtartásával kell kiadni.

Az őrség tagjainak felszerelése

a) A szolgálati  igazolvány igazolja,  hogy birtokosa az igazolványon megjelölt  szervezet
őrségének  -  szolgálatban  fegyverviselésre  és  a  (Fbő.)  törvényben  meghatározott
intézkedésre,  továbbá  a  törvényben  meghatározott  esetekben  kényszerítő  eszköz
használatára jogosult - tagja.

b)  Szolgálati  jelvény:A szolgálati  feladatot  ellátó  őrt  a szolgálati  igazolványa mellett  a
szolgálati  jelvény  igazolja.  A  szolgálati  jelvényt  a  szolgálatot  ellátó  őr  a  szolgálat
teljesítése  során  köteles  viselni,  azt  a  szolgálatba  lépéskor  a  szolgálati  felszereléssel
együtt kell kiadni és a szolgálat befejeztével be kell vonni.

c) Formaruha (10M  szolgálati  öltözet,  illetve  eseti  jelleggel  az  elöljáró  utasításának
megfelelő  szolgálati  és  védőöltözet)):  Az  őrség  formaruháját,  az  ezzel  kapcsolatos
viselési szabályokat, az ellátás és utánpótlás rendjét az őrségeket működtető munkáltatók
határozzák meg a vonatkozó pénzügyi és munkajogi normák keretei között.

d) A szolgálati lőfegyver: Az őr csak szolgálatban és kiképzés során jogosult a szolgálati
lőfegyvert magánál tartani. (P9 RC pisztoly 28 db lőszerrel 2 db. tárban)

 A szolgálati lőfegyverhez külön lőfegyvertartási engedély nem kell. A szolgálati lőfegyver
az őr felszerelésének legfontosabb tárgya, melynek gondos karbantartása és megőrzése
elsőrendű feladata.  Az őrnek lőfegyvere meghibásodását  haladéktalanul  jelentenie kell
parancsnoka részére.

e) Egyéb felszerelés: patentbilincs, gumibot, EDR rádiókészülék, éjszakai zseblámpa

Az őr szolgálati lőfegyverét szolgálaton kívül nem viselheti, azt lakására nem viheti.
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Tilos a szolgálati lőfegyvert nem szolgálati célra felhasználni.

Az őr közvetlen elöljárói: 

a) a helyi szintű rendvédelmi szerv vezetője; 
b) a felállítási hely szerinti őrparancsnok (esetleg felvezető).

A büntetés-végrehajtásnál az FBŐ helyi irányítását az illetékes  bv. szerv vezetője  által
kijelölt személy végzi. A napi feladatokat a szolgálatban lévő biztonsági tiszt koordinálja,
aki az őrség tagjai felett ellenőrzési jogkörrel is rendelkezik. 

A  feladatok  napi  koordinálására  az  FBŐ tagjai  közül,  váltásonként  őrparancsnokot  kell
kijelölni. Az FBŐ tagjai részére utasítás adására, illetve tevékenységük ellenőrzésére a bv.
szerv vezetője és az általa megbízott, vagy kijelölt személy, az elöljáró és a hatósági vagy
szakmai felügyeletet gyakorló jogosult.

Ellenőrzések rendje

Az őrséget ellenőrizni jogosult:
a) a  felügyeletet  ellátó  rendőri  szerv  nyílt  paranccsal  rendelkező  tagja  (a  hatályos  nyílt

parancs mintát a szolgálati okmányokban el kell helyezni);
b) a munkáltató.
c) az őrség irányítására jogosult személy

Az őrséget ellenőrizni köteles:

a) az őrségparancsnok havonta, váltásonként és napszakonként egy-egy alkalommal;
b) az  őrparancsnok  és  a  felvezető  (helyettes)  minden  szolgálatos  napon,  négyóránként

legalább egy-egy alkalommal.

Az  őrség  ellenőrzésére  az  őrségparancsnok  havi  ellenőrzési  tervet  köteles  készíteni.  Az
ellenőrzést munkaszüneti, illetőleg ünnepnapokra is tervezni kell.
Az ellenőrzést végző személyek a felállított őrhöz kérdéseket intézhetnek.

Ellenőrzés esetén a felállított őr az ellenőrző személynél jelentkezik, jelenti a szolgálatával
kapcsolatos  eseményeket,  a  feltett  kérdésekre  válaszol.  Az  ellenőrzés  végén  szóban
(telefonon, rádión) jelenti az ellenőrzés tényét az őrparancsnokának.

A fegyveres biztonsági őrként foglalkoztatott személyek fegyveres biztonsági őrszolgálatra
való  alkalmasságának  közbiztonsági  feltételeit  a  jogviszony  fennállása  alatt  a  rendőrség
évente ellenőrzi.  Nem foglalkoztatható fegyveres biztonsági őrként olyan személy, aki
ellen büntetőeljárás folyik, már a büntetőeljárás ideje alatt sem léphet szolgálatba.
A  rendőri  ellenőrzések  tapasztalatait  a  helyi  rendőri  szerv  által  biztosított  ellenőrzési
naplóba kell bejegyezni és annak egy példányát az őrséget működtető munkáltatónak kell
átadni.

A  felállított  őrt  váltás  vagy  ellenőrzés  céljából  csak  az  őrhelyvázlatban  megjelölt
felvezetési útvonalon szabad megközelíteni. Tilos a felállított őrt rejtett megközelítéssel
ellenőrizni,  hirtelen  meglepni,  fegyverének  elvételét  megkísérelni,  vagy  olyan
eljáráshoz folyamodni, ami rendkívüli eseményt idézhet elő.
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Az  ellenőrzés  idejét,  tapasztalatait  a  Szolgálati  naplóba  kell  bejegyezni.  Az
őrségparancsnok, illetőleg a munkáltató vezető intézkedik a hiányosságok megszüntetésére.
Az ellenőrzéshez - napnyugtától napkeltéig - jelszámot kell használni. 
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A felállított őrt ellenőrizheti:

a. az országos rendőrfőkapitány és helyettesei;

b. a területileg illetékes rendőrfőkapitányok és helyetteseik;

c. az őrségparancsnok és annak helyettese;

d. a  rendészeti  országos  rendőrfőkapitány-helyettes  által  kiadott  nyílt  paranccsal,
megbízólevéllel rendelkező személyek;

e. az  általános  rendőrségi  feladatok  ellátására  létrehozott  szerv  függetlenített  ellenőrzési
szervezetei illetékességi területükön;

A jelentések rendje

Az őrség parancsnoka követelje meg az alárendeltjeitől a kiadott utasítások végrehajtásának
jelentését. Jogszabály előírása vagy a parancsnok utasítása alapján a jelentést írásban kell
megtenni.
Az őrségparancsnok szóban, távbeszélőn köteles azonnal jelenteni az elöljárónak és a helyi
rendőri szerv ügyeletének

a) az objektum elleni támadást;
b) a fegyverhasználatot;
c) az elfogott és visszatartott személyt;
d) a tűzesetet, balesetet;
e) a fegyver-, lőszerelvesztést és más rendkívüli eseményt.

Ezen események kivizsgálása után a jelentést írásban meg kell ismételni.
Az  őrség  éves  tevékenységéről  összefoglaló  jelentést  kell  készíteni  a  felügyeletet  ellátó
rendőri szerv által meghatározott szempontok szerint. A jelentést az őrségparancsnok készíti
el, és a munkáltató minden év január 15-éig megküldi a felügyeletet ellátó rendőri szervnek.
A felügyelő  rendőri  szervek vezetői  készítsenek éves  összefoglaló  jelentést,  és  évenként
január 31-éig terjesszék fel az országos rendőrfőkapitány közbiztonsági helyetteséhez.

III. A fegyveres biztonsági őr általános kötelességei, jogai és kötelességei  

Az őr általános kötelességei:

a) szolgálatban fegyelmezett, a fegyveres biztonsági őrhöz méltó magatartást tanúsít;
b) megjelenése ápolt és gondozott;
c)  felelősséget  érez  őrtársai  iránt,  segíti,  egyben  visszatartja  őket  a  jogsértő

cselekedetektől;
d)  éber,  minden  körülmények között  megőrzi  az  államtitkot,  a  szolgálati,  az  üzleti  és

magántitkot, betartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat;
e) kötelmeit e Szabályzat szellemében teljesíti;
f) szakmai ismereteit állandóan fejleszti;
g)  szolgálati  tevékenysége  során  érvényt  szerez  a  törvényes  rendelkezéseknek,  az

őrutasításban előírtaknak;
h) a szolgálati feladatát fegyelmezetten végzi, mindenkor betartja a szolgálati utasításokat;
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i)  engedelmeskedik  elöljáróinak,  vezetőinek,  segíti  őket  a  feladatok végrehajtásában,  a
fegyelem fenntartásában;

j)  szeszes italtól  befolyásolt,  illetve bármilyen okból bódult  állapotban szolgálatot nem
teljesíthet  és szolgálatba  nem osztható be.  Aki szolgálatát  önhibájából  nem tudja ellátni,
felelősségre kell vonni.

Az  őr  szolgálatban  -  ha  az  a  szolgálati  feladatai  maradéktalan  végrehajtását  nem
veszélyezteti - az őrutasításban meghatározott területen segítséget nyújt:

a) a rendőri intézkedés végrehajtásához;
b) balesetnél a helyszín biztosításához, a rendőrség, a mentők, tűzoltók értesítéséhez,
c) a bűncselekmény tettesének elfogásához;
d) elfogott személyek őrzéséhez vagy előállításához;
e) a sérültek részére elsősegélynyújtáshoz.

Az őrség tagja amennyiben bűncselekmény gyanújáról vagy elkövetéséről tudomást szerez,
jelenti parancsnokának, vagy ha a késedelem veszéllyel jár, a rendőrségnek.
Az őr titoktartási  kötelezettségéről nyilatkozatot ír alá,  a nyilatkozat egy példányát az őr
személyi anyagában kell megőrizni.

Az őrség általános feladata

Az  őrség  feladata  a  meghatározott  felállítás  helye  szerinti  objektum  őrzésvédelmének
biztosítása. Az őrzést úgy kell tervezni és szervezni, hogy az – figyelemmel az alkalmazott
biztonságtechnikai eszközökre, az őrség szervezeti kereteire, létszámára, felszereltségére,
valamint szolgálati munkaidőrendszerére – biztosítsa:

a) az elrendelő határozatban szereplő létesítmény őrzésvédelmét, illetve
b) az intézetbe érkezők fogadásával, tájékoztatásával,
c) a kulcsdobozok és azok nyilvántartásának kezelésével,

         gépjárművek indításával kapcsolatos feladatok ellátását

A felállított őr kötelmei

d) pontosan ismeri az őrszolgálati okmányokban, szabályzatokban előírtakat;
e) fegyverét  nem adja  ki  a  kezéből  -  leváltásának  esetét  kivéve  -  még azoknak  sem

akiknek alá van rendelve,
f) fegyverét az őrhelyén készen tartja arra, hogy szükség esetén azonnal használhassa,
g) a szolgálatban lévő őrparancsnok, a felvezető, az őrség irányítására jogosult személy,

valamint az általuk kísért személyek kivételével senkit sem enged az őrhelyhez és az
őrzött létesítményhez,

h) tudja kezelni az őrhelyen levő technikai eszközöket és a tűzoltó berendezéseket,
i) ha az őrhelyen rendellenességet észlel, illetőleg ott rendzavarás fordul elő, a helyszínre

hívja az elöljáróját és megkezdi a szükséges szolgálati intézkedések foganatosítását.

Magatartási szabályok az őrhelyen

a) tilos  minden  olyan  tevékenység,ami  veszélyezteti  a  feladat  biztonságos
végrehajtását,illetve  az  őrhelyen  szolgálatot  ellátó  személy  figyelmét  a  szolgálati
feladata ellátásától elvonja.

b) Így különösen:
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c) az őrhelyet engedély nélkül elhagyni,
d) a  lőfegyvert,  felszerelést  illetéktelen  személynek  átadni,  szabályellenesen  hordani,

őrizetlenül hagyni, rendeltetésellenesen kezelni,
e) tiltott tárgy átadás-átvételét megengedni,tiltott kapcsolatot engedélyezni,
f) aludni, bódult állapotot előidéző szert fogyasztani,
g) szórakoztató  elektronikai,  -  nem szolgálati  célú  hírközlő-,kommunikációs-és  egyéb

technikai eszközt-mobiltelefon kivételével-szolgálati helyen használni,
h) olvasni,
i) szolgálatteljesítés során az elítéltekkel magánbeszélgetést folytatni.

A fegyveres biztonsági őr különleges helyi kötelmei

a) az  őrzött  objektum  egész  területén  szolgálatban  csak  a  kijelölt  dohányzó  helyen
dohányozhat,

b) objektumban lévő nyílászárók, hivatali munkaidő után irodák zártságának ellenőrzése,
szükség esetén intézkedés a hiányosságok megszüntetésére,

c) a  zárt  területek  környékének  ellenőrzése,  különös  gondossággal  munkaidő  után  és
munkaszüneti napokon;

d) az őrhelyhez tartozó berendezési tárgyakat, eszközöket – indokolt esetben (pl.: csere,
javítás,  selejtezés,  stb.),  az átadás-átvétel  rögzítése mellett  – átadja,  az új eszközök
elhelyezését dokumentálja. (A tárgyi feltételek változásairól a helyiségleltárért felelős
fegyveres biztonsági őr társát tájékoztatja, az átadást-átvételt igazoló dokumentációt a
részére átadja.)

A fegyveres biztonsági őr szolgálatának jogszerű teljesítése során jogosult és köteles
(1997. évi CLIX. törvény 10§):

a)  a  biztonságot  sértő  vagy  veszélyeztető  személyt  tevékenysége  abbahagyására
felszólítani és igazoltatni;

b)  az  intézkedésének  tettlegesen  ellenszegülő,  valamint  bűncselekmény  vagy  tulajdon
elleni  szabálysértés  elkövetésén  tetten  ért  személyt  a  rendőrség  megérkezéséig
visszatartani;

c)  az  a)-b)  pont  szerint  igazoltatott,  visszatartott  vagy  előállított  személytől  a
bűncselekményből  származó  vagy  annak  elkövetéséhez  használt  dolgot,  illetve
támadásra alkalmas eszközt elvenni, ennek érdekében ruházatát, csomagját átvizsgálni.

(1a) A ruházat  átvizsgálását  -  halaszthatatlan  eset  kivételével  -  az intézkedés  alá  vonttal
azonos nemű személy végezheti. Az intézkedés nem történhet szeméremsértő módon.

(1b) A büntetés-végrehajtási szervezetnél működő fegyveres biztonsági őrség tagja az (1)
bekezdés  vonatkozásában  a  tetten  ért  személyt  a  rendőrség vagy a  büntetés-végrehajtási
szervezet hivatásos állományú tagjának megérkezéséig jogosult és köteles visszatartani.

(2)  A  fegyveres  biztonsági  őr  a  biztonságot  veszélyeztető  tevékenység  megszakítása
érdekében,  az  azt  elkövető  személlyel  szemben  az  arányosság  követelményének
betartásával:

a) testi erővel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására kényszerítést,  illetve pórázon
vagy anélkül, szájkosárral ellátott szolgálati kutyát,
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b)  az  intézkedésnek  tettlegesen  ellenszegülő  visszatartott  személy  szökésének
megakadályozására bilincset,

c)  a  támadás  megakadályozására  vagy  az  ellenszegülés  megtörésére  vegyi  vagy
elektromos  sokkoló  eszközt,  rendőrbotot,  illetve  pórázon vezetett  szájkosár  nélküli
szolgálati kutyát,

d)  az  állam  működése  vagy  a  lakosság  ellátása  szempontjából  kiemelkedően  fontos
tevékenység, létesítmény, szállítmány ellen fegyveresen vagy felfegyverkezve intézett
támadás  elhárítására  szájkosár  és  póráz  nélküli  szolgálati  kutyát  vagy  lőfegyvert
alkalmazhat, illetve használhat.

(3) A kényszerítő eszköz alkalmazása esetén kerülni kell a sérülés okozását, az emberi élet 
kioltását. Az intézkedés során megsérült személy részére  - amint ez lehetséges – segítséget 
kell nyújtani. Szükség esetén a fegyveres biztonsági őr köteles gondoskodni arról, hogy a 
sérültet orvos elláthassa.

(4) A kényszerítő eszköz alkalmazására az érintettet – ha az eset körülményei lehetővé 
teszik – előzetesen figyelmeztetni kell. 

(5) Ha az engedélyezett kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre, vagy a használatára nincs
lehetőség, a fegyveres biztonsági őr a bilincs, a rendőrbot helyett más eszközt is igénybe
vehet,  ha  a  helyettesített  eszköz  alkalmazásának  törvényi  feltételei  fennállnak  és  az
eszközzel elérni kívánt törvényes cél megvalósítására alkalmas.
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Az őrség magatartása rendkívüli események esetén

1.A biztonságot sértő vagy veszélyeztető személyek észlelése, magasabb védelmi fokozatba
helyezés, vészhelyzet vagy katasztrófahelyzet, elemi csapás, támadás, és az éjszaka vagy
kedvezőtlen időjárás esetén szükséges intézkedéseket az őrutasítás szabályozza.
E szerint:

a) az  őrparancsnok  intézkedik  az  életmentésre,  elsősegély-nyújtásra,  a  közveszély
elhárítására,  az  anyagi  javak  mentésére,  a  helyszín  biztosítására.  Szükség  esetén
intézkedik az őrség megerősítéséről.

b) Meg kell akadályozni a pánikkeltést, a rendbontást.

c)  Az  objektum  kiürítésének  elrendelése  esetén  elő  kell  segíteni  annak  gyors  és
zavartalan  végrehajtását  az  oda  való  visszatérés  megakadályozását.  Segíteni,  és
biztosítani kell a mentésben résztvevők munkáját.

d) Tűz  esetén  a  tűzoltók  megérkezéséig  a  rendelkezésre  álló  eszközökkel  meg  kell
kezdeni annak oltását, megakadályozni továbbterjedését.

e) A közvetlen veszély elhárítását követően biztosítani kell a helyszínt.

2.Intézkedéssel szembeni ellenszegülés esetén

a)  Amennyiben az őrség tagjának  intézkedésével érintett  személy  ellenszegül,  az  őr
felszólítja - a tevékenysége abbahagyására és igazoltatja.

b)  Az intézkedésnek ellenszegülő személlyel szemben az őr a számára rendszeresített
kényszerítő  eszközt  az ellenszegülés  mértékével  arányosan, a fokozatosság elvének
betartásával az ellenszegülés megtöréséig alkalmazhatja.

c) Az őr az intézkedéseit, valamint a kényszerítő eszközök alkalmazását haladéktalanul
jelenti az őrparancsnoknak, aki gondoskodik az őr váltásáról a jelentésének elkészítése
idejére.

d) Az őr a fegyveres biztonsági őrségekről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatokról
szóló 1997. évi CLIX. törvény 10. §-ában meghatározott intézkedés után szóban és
távbeszélőn köteles jelentést tenni az őrparancsnoknak, aki ezt haladéktalanul jelenti
az őrségparancsnoknak.

e) Az őr a szóbeli jelentés megtétele után jelentését köteles írásban is elkészíteni.

3. Rossz időjárás esetén

a) A fegyveres biztonsági őr rossz időjárás esetén (esőben, erős szélben, havazásban) a
szolgálat maradéktalan ellátása mellett az őrbódéba beállhat. 

b) Ilyen esetben fokozottan figyel.
c)  Kilép  onnan,  ha  kötelességének  teljesítése  megköveteli  vagy  ha  a  váltás,elöljáró,

illetve az őrség irányítására jogosult személy közeledik.
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Az objektumőr tevékenysége rendkívüli eseménykor (11/2019. (III.1.) OP szakutatásítás,
2. számú melléklete: Őrutasítás, VI. fejezet)

1.Az objektumot ért támadás esetén:

a) az objektumot ért támadás esetén haladéktalanul értesíti a biztonsági tisztet,
b) támadás esetén az objektumot, megerősítés esetén a fegyverek és lőszerek védelmét a

védelmi tervben meghatározottak szerint, minden körülmények között biztosítja,
c) a berendelés esetén az elöljárója utasítása szerint jár el,
d) személyi szabadságot korlátozó intézkedés, illetve kényszerítő eszközök alkalmazása

során a rá vonatkozó normákban foglaltak szerint járjon el.

Figyelési szektora:
Járőrszolgálata során az objektum udvarát határoló kerítésének vonalában, míg a főbejárati
őrhelyen az utcafront irányában.

2. Az őrt ért támadás esetén:
a) konkrét  feladatok  meghatározása  az  1997.  évi  CLIX.  törvény,  illetve  a  27/1998.

(VI.10.) BM rendelet szerint,
b) támadás esetén a sérültek elsősegélyben történő részesítéséről való gondoskodás

3. Tűz vagy katasztrófa esetén teendő intézkedések:

a) Észlelés esetén haladéktalanul jelentés tétel a biztonsági tiszt részére,
b) fel kell mérni, hogy van-e közvetlen élet vagy testi épség,
c) a  mentésben  közreműködő  szervek  kiérkezéséig  meg  kell  tenni  az  élet  és

vagyonmentéshez szükséges elsődleges intézkedéseket,
d) helyszín biztosítása, objektum megközelíthetőségének biztosítása,
e) személyes példamutatással a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozása.

4. Őrzött, elzárt területre történő indokolatlan belépés esetén
Ha az őrzött objektumba, területre érkező vagy ott tartózkodó személy elzárt területre akar
bemenni, akkor a fegyveres biztonsági őrnek:

a)  figyelmeztetni kell arra, hogy arra a területre nem léphet be, oda ne menjen. 
b) Ha a figyelmeztetett személy a felvilágosítást figyelmen kívül hagyva az elzárt terület

belép,  akkor  a  fegyveres  biztonsági  őr  a  biztonságot  sértő  személyt  felszólítja  a
tevékenységének abbahagyására és arra, hogy az elzárt területről távozzon, 

c) majd az elzárt területről kikíséri, igazoltatja,
d) és az eseményről jelentést tesz őrparancsnokának.

5. Járőrözés alkalmával észlelt kutyatámadás esetén

Ha a járőr azt tapasztalja, hogy a létesítmény területére valahogyan bejutott egy nagytestű
kutya és megtámadott egy ott dolgozó hölgyet (a hölgy erősen vérzik, de a kutya továbbra is
folyamatosan mellette van és mindenkit megtámad, aki a közelükbe próbál menni),:
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a) akkor a járőrnek az esetet rádión azonnal jelenteni kell az őrparancsnoknak
b) Amennyiben  vannak  emberek  a  helyszínen  tisztáznia  kell,  hogy  a  kutya  gazdája

közöttük van-e és tudja-e kezelni a kutyát. 
c) Ha ez nem lehetséges, akkor  figyelmeztető lövéssel kell megpróbálnia elriasztani az

ebet.
d)  Ha ez nem sikerül,  akkor  állatra leadott lövéssel biztosíthatja,  hogy ne történjen

további sérülés.
e) Ezt követően azonnal értesíti a mentőket, illetve elsősegélybe részesíti a sérültet.

6. Őrzött objektumban történő verekedés, kés használata esetén

Ha az őrzött objektumban verekedés tör ki (az egyik férfi késsel megszúrta a másikat, aki
szemmel láthatóan a nyakán vérzik és már eszméletét vesztette) akkor a fegyveres biztonsági
őrnek fel kell szólítani a késes személyt a cselekménye azonnali  abbahagyására és a kés
lerakására. Ha a késes személy a felszólításra reagálva az őr felé indul kezében a késsel és
azt közli, hogy leszúrja, akkor az alábbiak szerint kell eljárni:

a) Felszólítás a jogsértő cselekmény abbahagyására, az eszköz (kés) letételére;
b) Figyelmeztetés, hogy ha nem engedelmeskedik, lőfegyverhasználatra kerül sor;
c) Figyelmeztető lövés leadása;
d) Lőfegyverhasználat, lábra vagy az élet kioltására alkalmas eszközt tartó kézre.

IV. Az őrzött objektumok csoportosítása  

Objektumoknak általában  a  reálisan  létező,  az  emberi  érzékszervek  által  érzékelhető
(látható,  tapintható  stb.)  dolgokat,  tárgyakat,  létesítményeket  nevezik.  Az  őrzés-védelem
szempontjából az objektumok köre természetesen szűkebb, hisz lehetőség, de szükség sincs
valamennyi objektum őrzésére, védelmére. 

Az  őrzés  és  védelem  szempontjából  tehát  objektumoknak  nevezzük  azokat  a
létesítményeket, épületeket, járműveket, tárgyakat és egyéb dolgokat, amelyeket valamely
veszélyeztetettségük miatt őrizni és védeni szükséges. 

Az  előzőek  figyelembe  vételével,  az  objektumvédelem az  objektumban  tartózkodó
személyek és a  vagyon biztonságát,  valamint  az objektumon belül  folyatott  tevékenység
zavartalan működését sértő, vagy közvetlenül veszélyeztető magatartások ellen szervezeti,
működési és technikai intézkedések összessége.

Objektumvédelem célja

Biztosítsa a meghatározott objektum sérthetetlenségét, felderítse a kívülről támadók, illetve
a szökést  megkísérlők  szándékát,  megakadályozza  személyek  vagy  csoportok  erőszakos
behatolását,  visszaverje  azok  támadását,  megakadályozza  az  onnan  történő  jogellenes
eltávozást  és  kedvező  feltételeket  teremtsen  a  szökni,  kitörni  szándékozó  elkövetők
elfogásához.
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Az objektumőrzés fogalma

Az objektumőrzés  olyan biztonsági  személyzettel,  mechanikai-  és technikai  eszközökkel,
illetve  ezek kombinációival  végzett  tudatos  tevékenység,  amely  főfeladataként  megelőzi,
megakadályozza az objektum biztonságát veszélyeztető cselekményeket. 

Az objektumőrzés többféle módon végezhető. A legelterjedtebb: élőerővel, mechanikai- és
technikai eszközökkel és az őrző-védőkutyákkal megszervezett őrzés.

Az őrzés és védelem viszonya, kapcsolata 

Az őrzés egy megelőző állapot, a különbözőcselekmények, veszélyek bekövetkezésének a
megelőzésére  irányul.  Amikor  a  veszély  közvetlenül  jelentkezik  az  objektumőrzés
objektumvédelemmé alakul át. Az őrzési feladatokat továbbra is el kell látni, ugyanakkor
újabb feladatok un. védelmi feladatok is jelentkeznek. 

Az őrzési  és  a  védelmi  rendszer  tehát  egymásra  épül.  Addig,  amíg  az őrzés  a  „rendes”
állapot, addig a védelmi rendszer "rendkívüli" állapotnak tekinthető. 

Az objektumok biztonsága a biztonság olyan állapota, ahol az emberek és az anyagi javak, a
legnagyobb  zavartalanságban  vannak,  azaz  az  itt  végzett  tevékenység  zavarmentessége
biztosított. 

A veszéllyel minden esetben számolnunk kell. A legbiztonságosabb működésnél is sérülhet
a  biztonság.  Az  objektumokat  különbözőemberi  magatartások,  valamint  természeti
események,  körülmények  sérthetik,  vagy  veszélyeztethetik.  Ezeket  a  szakirodalom
általánosan rendkívüli eseménynek nevezi. 

Az objektumok védelmi szempontból lehetnek: 

a) adminisztratív, irodai jellegű objektumok: az államhatalmi, államigazgatási, kormányzati,
önkormányzati szervek épületei (minisztériumok, polgármesteri hivatalok), 

b) vallási létesítmények (templomok stb.), 
c) fegyveres,- rendvédelmi szervek objektumai (laktanyák, raktárak, rendőrkapitányságok, 
d) börtönök, tűzoltólaktanyák stb., 
e) energiaellátási objektumok (olajfinomítók, gáz-, elektromos elosztók, erőművek, stb.), 
f) infrastrukturális és közszolgáltató objektumok (vízművek, vízvezetékek, távfűtőmű stb.), 
g) közlekedési  létesítmények  (repülőterek,  vasútállomások,  hidak,  közlekedésbiztonsági

berendezések, alul- és felüljárók stb.), 
h) táv- és hírközlőobjektumok (rádió, tv létesítmények, adótornyok, telefonközpontok), 
i) termelőobjektumok (üzemek, bányák, mezőgazdasági létesítmények stb.), 
j) raktározó objektumok (raktárak, telephelyek, lerakók, átrakodó helyek stb.), 
k) kereskedelmi objektumok (áruházak, üzletek, piacok stb.), 
l) pénzügyi létesítmények (bankok, pénzverdék, pénzváltó helyek stb.), 
m)kutató és tervezőobjektumok (kutató intézetek, kísérleti objektumok stb.), 
n) kulturális, szórakoztató és sportlétesítmények (múzeumok, stadionok, éttermek stb.), 
o) egészségügyi létesítmények (kórházak, gyógyszertárak stb.), 
p) politikai jellegű objektumok (politikai pártok, szervezetek épületei, létesítményei), 
q) egyéb szolgáltató objektumok, 
r) magán objektumok (magánlakás, családi ház stb.)
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Az objektumok elhelyezkedése szerinti csoportosítása 

Lakott területen belüli objektumok esetében szükséges figyelembe venni: 

a) a település jellegét (nagyváros, kisváros, falu, major stb.), 
b) az objektum településen  belüli  elhelyezkedését  (központban,  periférián,  sűrűn vagy

ritkán beépített területen stb.), 
c) az  objektum  környezetében  lévő  épületeket,  létesítményeket  (közelebbi,  távolabbi,

magas, alacsony, veszélyes üzem stb.), 
d) a  közlekedés  jellegét,  az  úthálózatot  (megközelíthetőség,  forgalmas  vagy

gyérforgalmú terület, tömegközlekedési járatok, megállók pályaudvarok stb.). 

Lakott területen kívüli objektumok esetén szükséges figyelembe venni: 

a) a lakott területektől való távolságot, 
b) a terep jellegét (sík, dombos, hegyes, stb.), 
c) a környék vízhálózatát (folyó, tó közelsége stb.), 
d) az út- és vasúthálózatot, a megközelíthetőséget, 
e) az objektum környékének növényzetét (erdő, mező, alacsony, vagy magas növényzet

stb.). 

Méreteik és kiterjedésük szerinti megkülönböztetés szerint lehetnek; 

a) több  épületből,  létesítményből  álló,  nagy  területen  elhelyezkedő,  saját  úthálózattal
rendelkező, kerítéssel körülvett vagy nem határolt, 

b) több épületből álló, belsőúthálózattal rendelkező, kerítéssel körülvett, 
c) egy épületből, épülettömbből álló, kerítéssel körülvett, 
d) egy,  vagy több különálló  épületből,  épülettömbből  álló,  a  közterülettel  közvetlenül

érintkező, 
e) egy  épületből,  épülettömbből  álló,  más  épületekkel,  közterülettel  közvetlenül

érintkező, 
f) épülettömbön belüli, egy vagy több épületrészből álló objektumok. 

Építészeti adottságaik szerinti megkülönböztetés során célszerű figyelembe venni: 

a) az  épület  méretét  (földszintes,  emeletes,  liftek  lépcsőházak,  az  épület  szélessége,
hosszúsága, egyéb kiterjedése stb.), 

b) az épület anyagát, szerkezetét (kis-, nagyszilárdságú, könnyűszerkezetes stb.), 
c) az ajtók ablakok, erkélyek, egyéb nyílászárók elhelyezkedését és méreteit, 
d) az építészeti jellegzetességeket (párkányok, átjárók, függőfolyosók stb.), 
e) az  esőcsatornák,  villámhárítók,  antennakábelek  és  egyéb  vezetékcsatornák

elhelyezkedését, 
f) a közművek csatlakozását (csatorna- és vízhálózat, gáz és elektromos elosztók stb.). 

Az  objektum  működési  rendje,  létszáma,  összetétele szerinti  megkülönböztetés  esetén
védelmi szempontból lényeges tényezők:

a) az objektum munkarendje (folyamatos, időszakos, hivatali, ügyeleti, egyéb), 
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b) a munka (tevékenység) kezdése és befejezése (műszakváltás stb.), 
c) a foglalkoztatott személyzet létszáma, 
d) a létszám fluktuációja, változásai, 
e) a ki-, belépők, bent tartózkodók ellenőrizhetősége, 
f) a személyzet szakképzettsége, munkaköri sajátosságai stb. 

Az objektumba való belépési jogosultság szerint megkülönböztethetőek: 

a) zárt  objektumok,  ahová  csak  meghatározott  személyek,  meghatározott  jogosultsági
rendben, és okmányokkal léphetnek be, 

b) nyílt (nyitott) objektumok, ahová bárki külön engedély nélkül beléphet, 
c) részben nyitott objektumok, amelynek meghatározott részére csak külön engedéllyel

léphetnek be személyek. 

V. Az elektronikus jelző és riasztó rendszerek helye, szerepe az őrzés biztonságában. A   
mechanikus védelmi rendszerek működtetési lehetőségei és feltételei

Az őrzött létesítmények műszaki-technikai berendezése

A  műszaki-technikai  berendezések  alkalmazásánál  figyelembe  kell  venni  a  létesítmény
jellegét, sajátosságát, továbbá azt, hogy lakott területen kívül vagy azon belül helyezkedik-e
el.
Az őrzött létesítmények területét a szükséghez mérten be kell keríteni. A be nem kerített
vagy veszélyes létesítmények felé vezető utakon, ösvényeken jól látható helyre „Veszélyes
terület!” „Belépni tilos!” és „Hatóságilag tilos az átjárás!” feliratú táblákat kell elhelyezni.
Ha szükséges, a kerülő utakat nyíllal kell jelölni.
Az  50  cm-nél  nagyobb  átmérőjű  külső  nyílásokat  (közműnyílás,  ajtó,  ablak  stb.),
amennyiben  azok  a  létesítmény  határán  és  a  talajszinthez  hat  méternél  közelebb
helyezkednek el, vasráccsal vagy erős dróthálóval kell ellátni.
A külső őrhelyeken, ahol nincs őrtorony, őrbódét kell felállítani.
 Az őrzendő létesítményeket és a kerítés vonalát úgy kell megvilágítani, hogy a felállított őr
az őrzésére bízott  területet  jól  lássa,  de a  felállítási  helye és a  mozgási  körlete  sötétben
maradjon.
Az őrség részére biztosítani kell tartalék világító eszközöket.
Az őrhelyen a felállított őr részére a helyi viszonyoktól függően körbe jó kilátást és kilövést
(legalább 50 m-re) biztosítani kell.
akott területen kívüli létesítményeknél az őrhelyek védelmére tüzelőállásokat kell kiépíteni.

A technikai őrzés

A technikai  őrzés  az  őrzésnek az  a  módja,  amelynél  az  emberi  érzékszervekkel  történő
megfigyelést elektromos jelzőrendszer egészíti ki.
Az őrség felkészítésekor az általános felkészítési feladatokon kívül különös figyelmet kell
fordítani a technikai eszközök tanulmányozására és kezelésük elsajátítására.

Technikai őrzés felállított őrökkel

Az őrhelyeken a szolgálat lehet 24 órás vagy csak éjszakai, mindkét esetben két váltás őrt
kell vezényelni.
Az őr az őrhely átvétel jelentésén kívül csak akkor kezdeményezhet beszélgetést, ha
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a) őt, az általa őrzött létesítményt vagy felállított őrtársát támadás éri, illetőleg veszély
fenyegeti;

b) olyan  jelenséget  észlel,  amely  nincs  összhangban  az  őrutasítás  tartalmával  (pl.
illetéktelen személyek jelenléte stb.);

c) egészségügyi okból szükséges.

Technikai őrzés járőrözéssel

Az olyan létesítményeknél, ahol összefüggő jelzőrendszer vagy szakaszos jelzőrendszerek
vannak kiépítve, az őrzés járőrözéssel is végrehajtható.

VI. A személyes szabadságot korlátozó és nem korlátozó intézkedések  

A  büntetés-végrehajtási  szervezetnél az  FBŐ  tagjai  részére  egyéni  felszerelésként
biztosított fegyverzeti szakanyagokat a képzések és a feladatok végrehajtása során bilincs,
könnygáz,  gumibot  és  lőfegyver  kényszerítő  eszközök  képezhetik.  Az FBŐ tagjai  a  bv.
szervezetnél rendszeresített lőfegyverek közül kizárólag maroklőfegyverrel láthatók el.

Az őr az Fbő. törvény 10. §-ában meghatározott intézkedési jogosultsággal rendelkezik.

a) testi  erővel  cselekvésre  vagy  cselekvés  abbahagyására  kényszerítést,  illetve
pórázon vagy anélkül, szájkosárral ellátott szolgálati kutyát;

b) a  visszatartott  személy  szökésének,  illetve  személyőrzési  vagy  kísérési  feladat
végrehajtása  során  a  személyes  szabadságában  korlátozott  személy  szökésének,
önkárosításának megakadályozására bilincset;

c) a  támadás  megakadályozására  vagy  az  ellenszegülés  megtörésére vegyi  vagy
elektromos sokkoló eszközt, rendőrbotot/gumibotot, illetve pórázon vezetett szájkosár
nélküli szolgálati kutyát;

d) az  állam  működése  vagy  a  lakosság  ellátása  szempontjából  kiemelkedően  fontos
tevékenység,  létesítmény,  szállítmány  ellen  fegyveresen  vagy  felfegyverkezve
intézett  támadás  elhárítására szájkosár  és  póráz  nélküli  szolgálati  kutyát  vagy
lőfegyvert alkalmazhat, illetve használhat.

Az  őr  intézkedéséről  köteles  jelentést  írni,  melynek  egy  példányát  -  a  jogszerűség
kivizsgálása  céljából  -  meg  kell  küldeni  az  őrség  működési  helye  szerint  illetékes
rendőrkapitányságnak.
Az őr az intézkedés megkezdésekor, amennyiben a körülmények megkívánják, a kényszerítő
eszközt készenlétbe helyezi, felkészül a támadás elhárítására, az ellenszegülés megtörésére.
Az  ütés  lehetőleg  a  támadó  végtagot  érje,  kerülni  kell,  hogy  az  ütés  a  fejre,  derékra,
gyomorra, hasra irányuljon.
A kényszerítő  eszközöket  -  a  testi  kényszer  és  a bilincs  kivételével  -  nem szabad a
támadás, ellenszegülés megszűnése, megtörése után alkalmazni.
Kényszerítő eszköz használatánál kerülni kell a sérülés okozását és az emberi élet kioltását.
A  kényszerítő  eszköz  alkalmazására  az  érintettet-ha  az  eset  körülményei  lehetővé
teszik -előre figyelmeztetni kell.
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Testi kényszer

Testi kényszert akkor kell alkalmazni, ha az őr erőfölényben van vagy az intézkedése alá
vont személy állapota,  magatartása folytán súlyosabb kényszerítőeszköz alkalmazása nem
indokolt. Ilyenkor az őr alkalmazza az önvédelmi fogásokat.

Bilincs alkalmazása

Bilincselést az erre a célra rendszeresített eszközzel kell végrehajtani. Ennek hiányában vagy
ezek  meghibásodása,  megrongálódása  esetén  más,  ilyen  célra  megfelelő  eszköz  is
alkalmazható, de tilos vékony fém- vagy műanyag huzalt, a jellegénél fogva sérülést okozó
eszközt  alkalmazni.  Ugyancsak  tilos  a  bilincs  olyan  módon  való  használata,  amely
indokolatlanul fájdalmat, sérülést okoz vagy jellegénél fogva megalázó.

A bilincselés módjai:
a) két vagy több ember kezének egymáshoz bilincselése;
b) kezek előre-, illetve hátrabilincselése;
c) indokolt esetben lábak egymáshoz bilincselése;
d) indokolt esetben tárgyhoz bilincselés.

A bilincselés módját az őr az adott körülmények között a legcélirányosabban választja meg
azzal, hogy:

a) a  kezek hátrabilincselése  akkor  célszerű,  ha  a  bilincs  alkalmazására  testi  kényszer
útján  kerül  sor,  vagy  alapos  okkal  tartani  lehet  az  őr  elleni  támadástól,  illetőleg
szökéstől;

b) lábbilincselés, illetőleg kéz- és lábbilincselés együtt alkalmazása akkor indokolt, ha az
elfogott  személyről feltételezhető,  hogy ellenkező esetben önmagában vagy másban
kárt tenne;

c) tárgyhoz  bilincselésnek  akkor  és  addig  van  helye,  amíg  más  személy  segítségül
hívásával nem biztosítható az intézkedés eredményes befejezése, de tilos a tárgyhoz
bilincselés alkalmazása járműben történő szállítás közben.

Nem  minősül  embertelen,  megalázó  bánásmódnak  a  személy,  fekvő  helyzetben  történő
megbilincselése, ha arra támadása vagy erőszakos magatartása miatt került sor.

Szolgálati kutya alkalmazása

Az őr csak kiképzett, egészséges, ápolt és jó erőnlétű kutyával láthat el szolgálatot.

Lőfegyverhasználat

Lőfegyverhasználatnak csak a szándékosan személyre leadott lövés minősül. 

Nem minősül lőfegyverhasználatnak:
a) a véletlenül bekövetkezett, az állatra, a tárgyra leadott lövés 
b) vagy figyelmeztető lövés.

A lőfegyverhasználat  saját elhatározásból vagy utasításra történhet. Az őrparancsnokkal
való  folyamatos  személyes  vagy  rádiókapcsolat  esetén  csak  utasítására  használható
lőfegyver.
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A lövést lehetőleg lábra, ha pedig a támadó kezében a támadásra távolból is felhasználható
eszköz van, kézre kell irányítani. A lőfegyverhasználat további alkalmazásának helye nincs,
ha az célját elérte.
Személyre szándékosan leadott lövés  akkor is  lőfegyverhasználatnak minősül,  ha az
nem okozott sérülést.
A  figyelmeztető  lövést  általában függőleges  irányba a légtérbe  kell  leadni.  Ha ez nem
biztonságos,  a  lövés irányát  úgy kell  megválasztani,  számolva a becsapódást  esetlegesen
követő gurulattal is, hogy a lövedék életet, testi épséget ne veszélyeztessen, és lehetőleg ne
okozzon anyagi kárt.
Lőfegyverhasználat esetén az őrparancsnok köteles a helyszín biztosításáról gondoskodni.

A lőfegyver használatát a következő sorrendben meg kell előznie:

a) felhívásnak, hogy a felhívott a biztonsági őr felszólításának engedelmeskedjék;
b) más kényszerítő eszköz alkalmazásának;
c) figyelmeztetésnek, hogy lőfegyverhasználat következik;
d) figyelmeztető lövésnek.

A  megelőző  intézkedések  részben  vagy  teljesen  mellőzhetők,  ha  az  eset  összes
körülményei  folytán  a  megelőző  intézkedésekre  már  nincs  idő,  és  a  késedelem
következtében a támadás a védett létesítményt, értéket vagy tevékenységet közvetlenül
veszélyezteti.

Ha a fegyveres biztonsági őr felállítási helyén észreveszi, hogy a tár kiesett a fegyveréből és
azt nem találja, akkor haladéktalanul jelentést tesz az őrparancsnokának.

A fegyveres biztonsági őr őrszolgálatának ellátása során tűzkésszé teheti a fegyverét:

a) jelzőlövés:  amennyiben  az  őrszolgálat  ellátása  közben  a  felállítási  helyén
rendellenességet, rendzavarást tapasztal és a híradó-összeköttetés meghibásodott vagy
üzemképtelen és más mód nincs az őrparancsnok azonnali értesítésére az eseményről;

b) figyelmeztetőlövés leadása előtt;
c) fegyverhasználat előtt;

A lőfegyverhasználat  vizsgálata  során  a  lőfegyvert  használó  őr  és  az  erre  utasítást  adó
elöljáró jelentést ír.

A lőfegyverhasználatról szóló jelentés tartalmazza:

a) mikor, hol, kivel szemben, milyen fegyvert használt, hány lövést adott le, a fegyver
típusát, gyári számát;

b) a lőfegyverhasználat okát;
c) a megelőző intézkedéseket;
d) milyen  sérülés  történt,  sor  került-e  elsősegélynyújtásra,  orvosi  ellátásra,  hol

tartózkodik a sérült;
e) milyen  kárt  okozott  a  lövés,  ki  a  károsult,  az  őr,  illetve  a  károsult  mit  tett  a  kár

enyhítésére;
f) a helyszínre, a tanúkra, a bűnjelekre és az egyéb körülményekre vonatkozó adatokat,

23.



g) a fegyverhasználatra feljogosító törvényhelyre történő hivatkozást.

A lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövést az őr azonnal szóban jelenti elöljárójának,
majd írásos jelentést készít, amely tartalmazza:

a) mikor, hol, milyen célból, hány lövést adott le;
b) a  lövést  kiváltó  körülményeket,  figyelmeztető  lövésnél  az  alkalmazott  megelőző

intézkedéseket vagy azok mellőzésének okait;
c) a lövés irányát és következményét;
d) ha a lövés sérülést vagy kárt okozott, annak leírását,
e) a lövést követően tett intézkedéseket;
f) a helyszínre, a tanúkra, egyéb körülményekre vonatkozó adatokat.

A fegyveres biztonsági őr a szolgálati lőfegyverét  szolgálatban és kiképzés során tarthatja
megánál. A szolgálati lőfegyverét szolgálaton kívül nem viselheti, azt lakására nem viheti.

A felállított őr a fegyverét nem adja ki a kezéből - leváltásának esetét kivéve - még azoknak
sem  akiknek  alá  van  rendelve.  Fegyverét  leváltása  esetén  a  felvezetőnek  vagy  az
őrparancsnoknak adhatja át.

A lőfegyverek töltése, ürítése

Az őrök fegyverük töltését és ürítését mindenkor az elöljáró, illetve az őrség irányítására
jogosult személy jelenlétében, annak utasítására és ellenőrzése mellett végezhetik a kijelölt
töltő-ürítő helyen.

VII.   Az objektumba történő be- és kiléptetés, a ruházat-, a csomag és a szállítmány   
ellenőrzésének szabályai, azok alkalmazása.

A  fegyveres  biztonsági  őr  az  őrzött  objektumba  történő  be-  és  kiléptetésre  irányuló
szolgálatának teljesítése során jogosult:

a) az  őrzött  objektumba  a  belépő  személyt  kiléte  igazolására,  a  belépés  céljának
közlésére, jogosultságának igazolására felhívni;

b) az  őrzött  objektumba  a  belépő  vagy onnan kilépő személyt  csomagja  tartalmának,
járművének, valamint a szállítmányának bemutatására felhívni;

c) a  belépő  személy  családi  és  utónevét,  születési  helyét  és  idejét,  a
személyazonosításhoz bemutatott okmány számát, ha azt nem magyar hatóság állította
ki,  az  okmányt  kiállító  ország megnevezését  is,  illetve  a  belépésre  használt  jármű
rendszámát és típusát rögzíteni;

d) a  területre  belépők  ellenőrzésére  fegyver-,  illetve  robbanóanyag-kutató  műszert
alkalmazni.

 Az igazoltatás és a csomag, jármű, szállítmány bemutatására történő felhívásban foglaltak
teljesítésének megtagadása  vagy a közölt  adatok valótlanságának  vélelmezése  esetén  -  a
kötelezett,  illetve  a  fegyveres  biztonsági  őrséget  működtető  szervezet  vezetője  eltérő
rendelkezésének hiányában - a fegyveres biztonsági őr az alábbi intézkedések önálló vagy
kombinált alkalmazására jogosult:

a) a személy beléptetését megtagadhatja;

24.



b) az  őrzött  objektum biztonságát  veszélyeztető,  továbbá  a  közbiztonságra  különösen
veszélyes eszközök bevitelét megtilthatja;

c) az objektumba belépő, illetve az objektumból kilépő személyt a csomagja tartalmának,
járművének, valamint a szállítmányának bemutatásáig feltartóztathatja.

A ruházat átvizsgálását - halaszthatatlan eset kivételével - az intézkedés alá vonttal azonos
nemű személy végezheti. Az intézkedés nem történhet szeméremsértő módon.

A fegyveres  biztonsági  őr  szolgálatának  jogszerű  teljesítése  során  jogosult  és  köteles a
biztonságot sértő vagy veszélyeztető személyt tevékenysége abbahagyására  felszólítani és
igazoltatni, az intézkedésének tettlegesen ellenszegülő vagy a bűncselekmény elkövetésén
tetten ért személyt a rendőrség megérkezéséig visszatartani vagy a rendőrségre előállítani.

A  fegyveres  biztonsági  őrnek  az  igazoltatás  megkezdése  előtt  az  intézkedés  alá  vont
személlyel közölnie kell a nevét, fegyveres biztonsági őri mivoltát és az igazoltatás okát.

A  fegyveres  biztonsági  őr  az  őrzött  objektumba  belépő  személy  kilétének  igazolására
minden  olyan  hatósági  igazolványt  köteles  elfogadni,  amely  tartalmazza  a
személyazonosításhoz  szükséges  adatokat.  A  fegyveres  biztonsági  őr  kizárólag  ezen
okmányok egyikének bemutatására kérheti fel az őrzött objektumba belépő személyt.

Ha a fegyveres biztonsági őr által őrzött objektumba belépni kívánó személy megtagadja a
kilétének  igazolására  történő  felhívást,  nem  hajlandó  személye  azonosítására  alkalmas
igazolványt bemutatni, akkor az őr a személy beléptetését megtagadhatja

Épületbe  és  onnan  való  kilépésre  igazolvány  felmutatásával,  annak  ellenőrzése  után,  az
épületekben való tartózkodásra kísérés nélkül jogosultak:

a) az országgyűlési, valamint a magyar európai parlamenti képviselők;
b) a BM helyettes államtitkárai;
c) a Rendőrség, valamint a Határőrség nyugállományú tagjai;
d) feladatkörében eljáró ügyész;
e) a Kormány tagjai;
f) az Állami Számvevőszék elnöke;

Ha a fegyveres biztonsági őr intézkedése alá vont személy csomagjának átvizsgálása során
lőfegyver kerül elő, akkor

a) A lőfegyvert azonnal el kell venni;
b) Az  őrparancsnok  egyidejű  értesítésével  meg  kell  kezdeni  a  tüzetes  ruházat-  és

csomagátvizsgálást;
c) Amennyiben  érvényes,  arra  a  fegyverre  szóló  fegyvertartási  engedélyt  NEM  tud

felmutatni, a személyt vissza kell tartani, illetve értesíteni kell a területileg illetékes
rendőrkapitányságot.

VIII. Szolgálati formák, szolgálatba vezénylés, eligazítás  
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Az őr őrszolgálatot, járőrszolgálatot és szállítmánykísérő szolgálatot teljesít.

Az őr az őrségparancsnok utasítása, illetve az őrutasítás előírásai szerint meghatározott 
helyen, illetőleg mozgási körzetben fegyveres őrszolgálatot lát el.
Őrt olyan létesítményben kell felállítani, amelynek őrzését és védelmét elrendelték.
Álló őrt ott kell felállítani, ahol vagy ahonnan a létesítmény vagy a védeni rendelt tárgy 
maximálisan biztosítható.

Őrhely az a hely (terület),  ahol  az őr az őrutasításban meghatározott  őrzési  és  védelmi
feladatokat lát el.

Járőrszolgálatot ott  kell  szervezni,  ahol  a  biztonságos  őrzésvédelem  megköveteli  a
létesítmény  több  pontjának  gyakori  visszatérő  ellenőrzését,  illetőleg  az  őrhelyek
összekapcsolását. A járőrözés gépjárművel is történhet. A járőrözés idejét és módját, az útba
indítás idejét, útvonalát és a járőr feladatát az őrszolgálati okmányokban kell rögzíteni. A
járőr ez esetben járőrparancsnokból és járőrtársakból álljon.

A szállítmánykísérő szolgálat olyan tevékenység, amellyel az őr a rábízott szállítmány és a
szállítmányt  kísérő  személyek  biztonságos  őrzését  és  védelmét  látja  el  az  átvételtől  a
rendelkezési  helyen  történő  átadásig.  A  szállítmány  őrzési  és  kísérési  tervét  az  őrség
felügyeletét ellátó rendőrhatóság hagyja jóvá.

Készültségi  ügyeletesi  szolgálatot azoknál  a  másod-  és  harmadfokú  őrségeknél  kell
vezényelni, amelyeknél a szolgálati rendszerből következően nincs pihenő váltás. Feladata
az őr - pihenő, betegség vagy egyéb ok miatti - leváltása esetén annak pótlása (első fokú
őrségnél  a  felvezető  egyben  készültségi  ügyeletes).  Ha  a  készültségi  ügyeletest  -  az  őr
szolgálatra való alkalmatlanná válása miatt - őrszolgálatba kell léptetni, a következő napi
váltásból soron kívüli berendeléssel gondoskodni kell azonnali pótlásáról.
A biztonságtechnikai előadó feladata az őrzést szolgáló technikai eszközök, berendezések
működtetése és karbantartása.

Szolgálatba vezénylés

Az őrség állományának szolgálatba vezénylését egy hónapra előre kell megtervezni az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon. Ki kell alakítani váltásonként a csoportokat, és be kell
ütemezni a tárgyhónapra a szabadnapok, illetőleg az évi szabadságok kiadását.
A terven változtatni csak akkor lehet, ha az őrzés biztonsága, továbbá betegség vagy más
rendkívüli esemény azt szükségessé teszi. Változtatásra az őrségparancsnok vagy helyettese
jogosult.

Az őrök szolgálatba vezénylését az őrségparancsnok végzi.

Az őrségbe vezényeltek  a  szolgálat  megkezdésének  időpontjában  kötelesek  pihenten,  az
előírt  öltözetben  és  felszereléssel,  szolgálatra  alkalmas  állapotban  az  őrség  körletében
(eligazítási helyén) megjelenni.

Az őrségbe vezényeltek  részére a  szolgálatba  lépésüket  megelőzően  legalább nyolc óra
pihenést  kell  biztosítani,  illetve  -  minősített  időszak  kivételével  -  őrségbe  csak  azok
vezényelhetők, akiknek ilyen időtartamú pihenés biztosított volt.
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Az  őrségbe  vezényeltek  részére  a minden  szolgálatba  lépés előtt  az  őrségparancsnok
(őrparancsnok) köteles eligazítást tartani, amelynek során minden információt, adatot meg
kell adni, mely a biztonságos szolgálat ellátásához fontos

Az eligazítás tartalma:

a) az elöljáró utasításaiból adódó feladatok ismertetése;
b) az  általános  szolgálati  követelményekről  és  az  előző  szolgálat  alatt  történt

eseményekről tájékoztatás;
c) az adott szolgálati időre szóló jelszám ismertetése;
d) a felkészültség és a felszerelés ellenőrzése.

Az eligazítás folyamán az őrség parancsnoka meggyőződik arról, hogy a szolgálatba lépők
nem  állnak-e  szeszes  ital  hatása  alatt,  megfelelő-e  egészségi  állapotuk  a  szolgálat
ellátásához.  Ha  a  szolgálat  ellátását  akadályoztató  okokat  észlel,  intézkedik  azok
megszüntetése érdekében.

Az őr szolgálatból csak az őrszolgálat szabályos átadása, a fegyver és lőszer leadása után
léphet le. A szolgálatot átadó minden lényeges körülményről, eseményről a váltó őrt köteles
tájékoztatni.

Tilos  őrségbe  vezényelni  olyan  őrt,  aki  nem ismeri  az  őrszolgálat  ellátásának  alapvető
követelményeit, valamint aki ellen büntető - vagy őrszolgálati vétség miatt fegyelmi - eljárás
van folyamatban, továbbá szolgálati beosztásából felfüggesztették.

Hiányos  felszereléssel,  ápolatlan,  nem  megfelelő  vagy  a  biztonságos  szolgálatellátást
veszélyeztető állapotban és ruházatban megjelenő őrszolgálatot nem láthat el. 

Az őr szolgálata a részére történő feladat  meghatározásával  - az eligazítást  követően - a
szolgálati hely átvételével kezdődik, és annak átadásával fejeződik be. 

Az őr  az  őrparancsnok  utasítására  a  feladat-meghatározásnak  megfelelően  végrehajtja  a
váltást.  Az őröket a felállítási  helyre -  az eligazítást  követően -  az  őrparancsnok útba
indítja, vagy  felvezeti. Az  őr  a  szolgálat  átvételét  a  felállítási  helyen  rendszeresített
szolgálati  naplóban vagy  átadás-átvételi  naplóban  dokumentáltan  rögzíti,  majd  a
váltástényét  az  eligazításon  meghatározott  módon  jelenti  az  őrparancsnoknak.  A  váltás
helyén a szolgálatot átadó őr tájékoztatja a szolgálatot átvevő őrt a szolgálata során történt
eseményekről, tapasztalatairól, a kapott külön feladatokról, a tett intézkedéseiről, valamint
minden olyan tényről, adatról, amely a szolgálat ellátásához szükséges. 

Az őr szolgálatból csak az őrszolgálat szabályos átadása, a fegyver és lőszer leadása után
léphet le. A szolgálatot átadó minden lényeges körülményről, eseményről a váltó őrt köteles
tájékoztatni.

Amennyiben  a  leváltandó  őr  a  váltás  időpontjában  nem  tartózkodik  az  őrutasításban
meghatározott helyén, a váltásra érkező őr azonnal jelentést tesz az őrparancsnoknak, majd
ezt követően megkezdi a részére meghatározott feladatok végrehajtását. 

Amennyiben az őr az előírt időben nem kap váltást, ezt jelenti az őrparancsnoknak, majd a
kapott utasításnak megfelelően jár el. 
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A  szolgálatból  bevonuló  őrt,  a  bevonulását követően szóban be  kell  számoltatni.  A
beszámoltatás  végrehajtását  az  őr  által  tett  intézkedéseket,  szolgálati  tapasztalatait  külön
hivatalos  okmányban  (beszámoltató  füzetben)  vagy  elektronikus  formában  az
őrparancsnoknak dokumentálni kell úgy, hogy az visszakereshető, értékelhető, az elemző-
értékelő munka során felhasználható legyen. 

A szolgálati helyét a felállított őr nem hagyhatja el, kivéve leváltásának esetét.

IX.   A szolgálati okmányok és azok vezetésének szabályai  

A szolgálati  okmányokat  a  munkáltató,  illetve  az  őrség  parancsnoka készíti  el,  írja  alá,
valamint az őrséget felügyelő rendőrkapitányság kijelölt vezetője hagyja jóvá.

Az őrök szolgálatteljesítésére vonatkozó szolgálati okmányokat a hatályos jogszabályok és
belsőnormák szerint kell  kezelni.  Az őrség szolgálati  okmányait  az őket alkalmazó szerv
okmányaitól külön kell vezetni.

A bejegyzéseket időrendi sorrendben (óra-perc; a jelentés, bejelentés kitől, hogyan, milyen
tartalommal érkezett; utasítás kinek, milyen tartalommal továbbította; milyen intézkedésre
került sor) kell a naplóban megtenni.
Létesítmény nyilvántartó lap

Nyilvántartó lapot kell felfektetni az őrségparancsnoknál, a felügyeletet ellátó megyei rendőr
főkapitányság, a helyi rendőrhatóság közrendvédelmi osztályán, alosztályán.

Őrhely-, járőrútvonal-táblázat

A függelékben feltüntetett rovatokat értelemszerűen kell kitölteni.

Őrhelyvázlat

Tartalmazza  a  létesítmény  belső  elrendezését,  kerítést,  lényegesebb  tereptárgyakat  (a
létesítmény 100-400 m körzetében), az őrök felállítási helyét, számozását, mozgási körletét,
járőr menetvonalát, a megfigyelési szektorokat, az őrzéstechnikai berendezéseket, őrtorony,
őrbódé helyét, az őrség elhelyezését .

Őrség utasítás

Az utasítást a függelékben felsorolt szempontok szerint kell összeállítani.

Védelmi vázlat

Tartalmazza  a  létesítmény  belső  elrendezését,  kerítést,  lényegesebb  tereptárgyakat  (a
létesítmény  100-400  m  körzetében),  a  létesítmény  rejtett  megközelítésére  alkalmas
irányokat,  a  felállított  és  megerősítő  őrök tüzelőállásait,  a  tüzelési  szektorait,  a  védelmi
szakaszokat, a védelmi szakaszok parancsnokait és az őrségparancsnok tartózkodási helyét,
a  tartalék  elhelyezését  és  létszámát,  a  lőszer  felvételező-  és  segélyhelyet,  az  őrszobán
visszahagyott erőket, az összeköttetés eszközeit, műszaki-technikai létesítményeket 

Riadóterv

A tervet a függelékben felsorolt szempontok szerint kell összeállítani .
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Együttműködési terv

A  függelékben  feltüntetett  rovatokat  értelemszerűen  kell  kitölteni.  A  tervet  úgy  kell
elkészíteni, hogy valamennyi együttműködő szerv kapjon egy-egy példányt. A 3. rovatban
kell  feltüntetni  az  együttműködő  erőket  (pl.  vállalati,  üzemrendészeti,  tűzvédelmi,
rendőrkapitányság stb.)  és  létszámát.  A 4.  rovatban kell  feltüntetni,  ki-kit  értesít,  illetve
kinek van joga a kirendelésre, igénybevételre, milyen időnormával.

Szállítmányőrzési és -kísérési terv

A  függelékben  feltüntetett  rovatokat  értelemszerűen  kell  kitölteni.  A  tervet  a
szállítmánykísérés  előtt  kell  elkészíteni  és  jóváhagyatni.  Ahol  rendszeres  a
szállítmánykísérés, ott állandó terv is lehet. A tervet nagyobb szállítmánykísérés esetében ki
lehet egészíteni őrzési és védelmi vázlattal. A feladat végrehajtása után legalább kettő évig
kell megőrizni.

Terv ideiglenes őrzési és biztosítási feladatra

A  tervet  minden  esetben  a  konkrét  feladatra  kell  elkészíteni  és  jóváhagyatni.  Feladat
végrehajtása után a tervet legalább kettő évig kell megőrizni (9. számú függelék).

Őrszolgálati nyilvántartások leírása

A  fegyveres  biztonsági  őrségek  a  következő  szolgálati  nyilvántartásokat  kötelesek
felfektetni és vezetni. A naplókat használatbavétel előtt hitelesíttetni kell.

Szolgálati előjegyzés

Az előjegyzés a szolgálat tervezésére szolgáló okmány. Az előjegyzésen fel kell tüntetni a
váltások időrendjét  a  napok alatt  lévő rovatokban.  A szolgálatot  egy hónapra  előre  kell
megtervezni és az állományt vezényelni. Az előjegyzésben fel kell tüntetni a szabadság és
egyéb  távolléteket  is  a  megadott  jelzések  alkalmazásával.  Az  előjegyzésben  az  előre
kialakított  váltásokat  egymás  után  számozás  szerint  kell  feltüntetni.  A  jóváhagyott
előjegyzést csak akkor lehet megváltoztatni, ha a létesítmény biztonsága, betegség vagy más
rendkívüli esemény indokolttá teszi. A változtatásra az őrségparancsnoknak van joga .

Szolgálati napló

A naplót az őrség váltásainak megfelelően kell vezetni. A rovatokat tintával kell kitölteni. A
napló vezetéséért az őrségparancsnok, illetve az őrparancsnokok felelősek. Egy-egy dupla
oldal  egy váltás  nyilvántartására  szolgál,  ugyanakkor  a  3.  4.  és  8-as  rovatokat  az egész
őrségre vonatkoztatva kell kitölteni. A váltásokat név szerint nem kell nyilvántartani, csak a
3. rovatban szám szerint.

Az őrségparancsnok által kéthetenként megtartott fegyvervizsgát és tapasztalatait a napló 6.
rovatába kell bevezetni.

Eseménynapló

A  napló  a  létesítmény  területén  és  a  szolgálattal  összefüggően  történt  események
nyilvántartására szolgál. A tett intézkedések rovatában kell feltüntetni az elöljáró felé tett
jelentéseket, az eseménnyel összefüggő szolgálati és egyéb intézkedéseket .

Ellenőrzési napló
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A napló a rendőrszervek által  végrehajtott  ellenőrzések bejegyzésére szolgál.  A naplót  a
területi rendőrhatóság biztosítja .

Fegyver- és lőszernyilvántartás

A nyilvántartást értelemszerűen kell kitölteni.
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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