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Általános követelmények

Őrzés-védelmi tevékenységet a 2005. évi CXXXIII. Törvény (a személy- és vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabályairól), az ennek végrehatására kiadott 22/2006. (IV. 25.) BM
rendelet (a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról) szerinti feltételeknek megfelelő, az SzVMSzK
tagságával rendelkező vállalkozás ill. vállalkozó végezhet.
Az egyes kockázati osztályokhoz az alábbi őrzés-védelmi intézkedéseket rendeli az ajánlás:

1.

1. – 3. vagyoncsoport

1.1.

KOH 1. KOH 2, VO1. kockázati osztályok

Nincs követelmény
1.2.

KOH 3. kockázati osztály

Automatikus távjelzés a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres testületnek, fegyveres vagyonvédelmi
szakszolgálatnak, kivonuló szolgálatnak.
1.3.

KO 1, KO 2. kockázati osztály

-

automatikus távjelzés a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres testületnek, fegyveres vagyonvédelmi
szakszolgálatnak, kivonuló szolgálatnak;

-

működési idő alatt portaszolgálat

1.4.

KO 3 kockázati osztály

-

állandó, 24 órás portaszolgálat;

-

automatikus távjelzés a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres testületnek, fegyveres vagyonvédelmi
szakszolgálatnak. A rendszer legalább naponta egy alkalommal továbbítson a felügyeleti helyre a
működőképességről üzenetet.

1.5.

KO 4 kockázati osztály

-

állandó, 24 órás, legalább 2 fős porta ill. őrszolgálat; minősített őrkutyával, zárt kommunikációs
rendszerrel a szolgálat tagjai között;

-

automatikus távjelzés a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres testületnek, fegyveres vagyonvédelmi
szakszolgálatnak. A rendszer legalább naponta egy alkalommal továbbítson a felügyeleti helyre a
működőképességről üzenetet.

1.6.

KO 5, KO 6. kockázati osztály

-

állandó, 24 órás, legalább 2 fős fegyveres őrszolgálat, vagy legalább 2 fős biztonsági szolgálat
minősített őrkutyával, zárt kommunikációs rendszerrel a szolgálat tagjai között;

-

közvetlen, vezeték nélküli összeköttetés és/vagy automatikus átjelzés rendőrségre, vagy egyéb
fegyveres testülethez, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálathoz

2.

4. vagyoncsoport

Telephelyek, komplett létesítmények, raktártelepek, kereskedelmi elosztóhelyek stb. biztosítása:
2.1.

A. védelmi kategória:

-

a védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző
segédeszközök alkalmazásával küzdhető le

-

biztosított a folyamatos megfigyelés

-

az őrök egymástól halló- és látótávolságon belül vannak, az egész területet megfigyelik

-

az épületeken kívül kutyás járőrök teljesítenek szolgálatot

-

biztosított az őrök közötti információcsere (állandóan)

-

a nyílászárók az ajánlás C.1. és C.2. fejezetekben foglaltaknak megfelelő mechanikai- fizikai
védelemmel ellátottak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva
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-

a kritikus pontok az ajánlás „A” fejezet pontjában foglaltak szerinti elektronikai jelzőrendszerrel is
ellátottak

-

közvetlen összeköttetés van az őrzést végző szakszolgálat központjával, a rendőrséggel, vagy egyéb
fegyveres szolgálattal
2.2.

B. védelmi kategória:

-

a védett terület jól körülhatárolt, a kerítés csak komoly erőfeszítéssel, illetve különböző
segédeszközök alkalmazásával küzdhető le;

-

a megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést;

-

az épületen kívül kutyás járőrök teljesítenek szolgálatot;

-

a kritikus épületekben őrök teljesítenek szolgálatot;

-

a terület folyamatos és teljes figyelésére nincs mód;

-

biztosított az őrök közötti információcsere (állandóan);

-

a nyílászárók az ajánlás C.1. és C.2. fejezetekben foglaltaknak megfelelő mechanikai - fizikai
védelemmel ellátottak , kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva;

-

a legkritikusabb pontok az ajánlás „A” fejezete szerinti elektronikai jelzőrendszerrel is ellátottak;

-

különféle telekommunikációs eszközök felhasználásával lehetőség van a rendkívüli eseményt
jelenteni a szakszolgálat központjának, a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres szolgálatnak.
2.3.

C. védelmi kategória:

-

a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel

-

a megvilágítás biztosítja a folyamatos megfigyelést

-

az épületek között járőrszolgálat van

-

a nyílászárók az ajánlás C.1. és C.2. fejezetekben foglaltaknak megfelelő mechanikai - fizikai
védelemmel ellátottak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva

-

a legkritikusabb pontok az ajánlás A. fejezete foglaltak szerinti elektronikai jelzőrendszerrel is
ellátottak;

-

telefonösszeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel, vagy
egyéb fegyveres szolgálattal
2.4.

D. védelmi kategória:

-

a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel

-

a főépületben biztonsági őrszolgálat van

-

az épületek között járőrszolgálat van

-

a nyílászárók az ajánlás C.1. és C.2. fejezetekben foglaltaknak megfelelő mechanikai - fizikai
védelemmel ellátottak (B/II. fejezet - Részleges mechanikai - fizikai védelem), kívülről nem nyithatók,
az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva

-

a legkritikusabb pontok az ajánlás A fejezete foglaltak szerinti elektronikai jelzőrendszerrel is
ellátottak

-

telefonösszeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel, vagy
egyéb fegyveres szolgálattal
2.5.

E. védelmi kategória:

-

a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel

-

a főépületben 24 órás portaszolgálat van

-

a nyílászárók az ajánlás C.1. és C.2. fejezetekben foglaltaknak megfelelő mechanikai - fizikai
védelemmel ellátottak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva

-

telefonösszeköttetés biztosítja a kapcsolatot a szakszolgálat központjával, a rendőrséggel, vagy
egyéb fegyveres szolgálattal
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F. védelmi kategória:

-

a védett terület jól körülhatárolt, de a behatolás különösebb erőfeszítést nem igényel

-

nincs őrzés

-

a nyílászárók az ajánlás C.1. és C.2. fejezetekben foglaltaknak megfelelő mechanikai - fizikai
védelemmel ellátottak, kívülről nem nyithatók, az ajtók biztonsági zárral vannak ellátva
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