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1 Egységes szerkezetben a módosításáról szóló XXX/2012. (II. 13.) Szen. sz. és XXXI/2012. (II. 13.) Szen. sz. 

határozatok rendelkezéseivel. 



 

1. sz. melléklet 

 

A rendészeti és a vagyonvédelmi  

tevékenységgel összefüggő (fontosabb)  

hatályos jogszabályok 

 

 
2Magyarország Alaptörvénye /különösen a köz- és magántulajdon védelmére vonatkozó 

szabályok/ 

 

1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről /különösen: a tulajdon és a birtok 

védelmére, a szükséghelyzetre, valamint a kártérítésre vonatkozó szabályok/ 

 

1978. évi IV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről /különösen: a jogos védelemre, a 

végszükségre és a tévedésre vonatkozó szabályok, valamint a 1/1999. Büntető jogegységi 

határozat 

 

1992. évi XXII. törvény, a Munka Törvénykönyvéről különösen: a munkavégzésre és az 

okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályok, 173. § a munkavállaló által okozott 

kár 

 

1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról 

 

1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartásról 

 
32011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló  

 

1993. évi LXXVI. törvény, a szakképzésről /különösen: a biztonságszervezői-, rendészeti-, 

illetve személy és vagyonőri szakképesítésekről /-OKJ anyakönyvezett-/ 

 

2000. évi C. törvény, a számvitelről /különösen: a nyilvántartásba vétel, bevételezés 

tekintetében/ 

 

2003. évi CXXIX. törvény, a közbeszerzésről /különösen: vagyonvédelmet érintő 

pályázatok kiírása és elbírálása tekintetében/ 

 

2005. évi CXXXIII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól 

 

 

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartás működési rendjéről  

 

175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről 

                                                   
2 Megállapította az ELTE SzMSz és egyes mellékletei módosításáról Magyarország Alaptörvénye 

hatálybalépésére tekintettel című XXX/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. II. 14. napjától. 
3 Megállapította az ELTE SzMSz I. kötete, az SzMR és egyes mellékletei módosításáról az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálybalépésére tekintettel 

című XXXI/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. II. 14. napjától. 



 

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet, a fegyverekről és lőszerekről 

 

 

 

Valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem hatályos szabályzatai, így különösen: 

 

• Szervezeti és Működési Szabályzat 

• Vagyonkezelési Szabályzat 

• Gazdálkodási Szabályzat 

• Közbeszerzési Szabályzat 

• Közalkalmazotti Szabályzat 

• Leltározási Szabályzat 

• Munkavédelmi Szabályzat 

• Tűzvédelmi Szabályzat 



2. sz. melléklet 

 

A mechanikai vagyonvédelem  

követelményei  

a 

Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által ajánlott 

mechanikai védelmi követelmények alapján 

 

 

Minimális mechanikai védelem  

 

A védett helyiség falazatai, födémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket 

kielégítik: 

− az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek  

− a bejárati ajtók zárását biztonsági zár végzi 

− biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros 

mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám-vagy betűjel kombinációs zár, 

amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10. 000-et, valamint az 

egyedi minősített lamellás zár, illetve minden olyan zár, amely a felsoroltakkal 

azonos biztonsági fokozatú 

− a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 6 cm-es, hagyományos, 

kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű. 

 

Megjegyzés: A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági 

lakatokat és lakatzárakat. 

 

 

Részleges mechanikai védelem 

 

A védett helyiség falazatai, födémszerkezetei és a nyílászárók az alábbi követelményeket 

kielégítik: 

− a 3 m-nél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) 

minimum 100x300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél ráccsal (vagy azzal 

egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve biztosítóintézet által minősített 

biztonsági üveggel, betörésgátló fóliával) védettek 

− a rács a falhoz 300 mm-enként, de minimum 4 db falazókörömmel erősített, a 

minimális mélység 100 mm 15 cm-es hagyományos tömör téglafal esetén (vagy 

ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető) 

− a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést 

megakadályozó módon a falazathoz erősítettek. Ajtók esetében rácsozat (pl. ollós 

rács) került alkalmazásra, amennyiben az ajtó valamely alkotóelemére az előírt 

védelem nem teljesül 

− az ajtószerkezetek megerősített kivitelűek, kiemelés, feszítés, reteszhúzás ellen 

védettek 

− biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros 

mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám-vagy betűjel kombinációs zár, 

amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10. 000-et, valamint az 

egyedi minősített lamellás zár 

− az ajtók minimum 3 diópánttal a tokhoz rögzített, az ajtólap, illetve a tok 

vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja 



− a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mályen zárnak 

− az ajtólap és az ajtótok zárási pontossága 5 mm-en belüli 

− bevésőzár esetén az ajtólap külső, keskenyebbik oldala fémlemezzel megerősített 

− fatok esetén megerősített zárlemez kerül alkalmazásra  

− a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 15 cm-es, hagyományos, 

kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű. 

 

 

Teljes körű mechanikai védelem 

 

A védett helyiség minden oldalról megfelelő szilárdsági tulajdonságú falazatok, födémek, 

padozatok, nyílászárók burkolják. 

A mechanikai rendszer a következő jellemzőkkel rendelkezik: 

− a nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok stb.) teljes felülete maximum 

100x300 mm-es osztású, 12 mm átmérőjű köracél rácsszerkezettel (vagy azzal 

egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve biztosítóintézet által minősített 

megfelelő módon beépített biztonsági üveggel) védettek  

− a rács a falhoz 300 mm-enként, de minimum 4 db falazókörömmel erősített, a 

minimális beépítési mélység 150 mm 38 cm-es hagyományos tömör téglafal 

esetén (vagy ezzel egyenértékű, kívülről nem szerelhető) 

− a nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazókörmökkel vagy egyéb, a befeszítést 

megakadályozó módon a falazathoz erősítettek  

− az ajtók és ajtótokok fémből vagy keményfából készült, faanyag esetén az ajtólap 

minimum 40 mm vastag és tömör, az ajtólap és a tok zárási pontossága 2 mm-en 

belüli, az ajtó minimum három diópánttal a tokhoz rögzített 

− a zárszerkezet többpontos zárást biztosít (minimum 4), a zár biztonsági zárnak 

minősül (biztonsági zárnak minősül a minimum 5 csapos hengerzár, a minimum 

6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám-vagy betűjel kombinációs zár, 

amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10. 000-et, valamint az 

egyedi minősített lamellás zár), a zárszerkezet fúrás, a hengerzár törés ellen 

védett 

− az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja 

− a zárnyelvek (ajtók esetében) legalább 20 mm mályen zárnak 

− az ajtók kiemelés, feszítés ellen védettek 

− a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 38 cm-es, hagyományos, 

kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű. 

 



3. sz. melléklet 

 

Az elektronikai vagyonvédelem  

követelményei  

a 

Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által ajánlott 

elektronikai védelmi követelmények alapján 

 

 

Elektronikai védelem 

 

Az elektronikailag védett helyiség megfelel a következő meghatározásoknak: 

 

− a biztosított helyiségek valamennyi nyílászáró (ajtó, ablak, felülvilágító, árukiadó 

stb.) szerkezete riasztással, jelzéssel védett, vagy teremvédő berendezés 

(nyitásérzékelő, mozgás- és üvegtörésérzékelő stb.) alkalmazása esetében minden 

helyiségre kiterjedő a védelem 

− a betörésjelző központ a tápegységgel és akkumulátorral, egy egységet képez és 

a védett téren belül került elhelyezésre 

− a központi egység jelzi a ki- és bekapcsolt állapotot a védelmi körökön külön-

külön és a szabotázs vonalon 

− a központi egység burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, 

szabotázsvédett, minimum 1 mm-es lágyacélból, vagy azzal egyenértékű 

szilárdságú anyagból készült 

− az élesítés kulcsos kapcsolóval történik, a kapcsoló háza minimum 1,5 mm-es 

lágyacél vagy ezzel egyenértékű mechanikai szilárdságú anyagból készült és 

eltávolítása, illetve megbontása esetén a jelzésvonalon riaszt 

− az egyes részek meghibásodását a rendszer jelzi 

− élesbe kapcsolt állapotban a vezérlő központ valamennyi jelzővonalat, jeladó 

áramkört, kapcsoló berendezést felügyeli, jelzés után egy másodpercen belül 

riaszt 

− a jelzőáramkörök magszakadását a rendszernek jelzi 

− a kültéri hangjelzés a riasztást kiváltó ok megszűnése után 1-3 percen belül 

automatikusan megszűnik, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő vagy a 

karbantartó által kézzel lekapcsolható, a rendszer a lekapcsolást követően 

ismételten éles állapotba kapcsol 

− a kültéri jelzésadók a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, 

építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra 

telepítettek, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel /létra, állvány stb./ 

oldható meg 

− a kültéri hangjelző szabotázsvédett, minimum 1,5 mm-es lágyacél anyagból 

készült, vagy ezzel egyenértékű mechanikai védelemmel rendelkezik, a hangereje 

meghaladja a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel 

− az energiaellátás két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, 

elektromos hálózat és akkumulátor biztosítja, elemes táplálás esetén a rendszer 

minimum 3 hónapig üzemképes marad 

− az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és 

megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra 

letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítja  

− akkumulátoros üzemmód esetén az automatikus töltés biztosított 



− a szabadtéri és a védett téren kívüli vezetékek a falon belül vagy acél védőcsőbe 

telepítettek. 

 

 

Elektronikai védelem hatóságnál vagy távfelügyeleten történő riasztással 

 

A védett helyiség megfelel az elektronikai védelemre vonatkozó (fenti) és a következő 

meghatározásoknak: 

 

Az elektronikai védelem állandó készenléttel rendelkező rendőrségi vagy 

szakhatósági engedéllyel rendelkező, állandó készenléti ügyeletet biztosító 

vagyonvédelmi figyelőrendszer központjában riaszt.  

 

 

Rablótámadást jelző berendezés 

 

A védett helyiség megfelel a rablótámadást jelző berendezésekre vonatkozó következő 

meghatározásoknak: 

 

Az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségek a nyitva tartás 

ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő rablótámadás jelző berendezéssel 

vannak felszerelve, mely olyan helyiségben ad le riasztást, ahol állandó ügyelet 

biztosított. 

 

 

Rablótámadást jelző és rögzítő berendezés 

 

A védett helyiség megfelel a rablótámadást jelző berendezésekre vonatkozó következő 

meghatározásoknak: 

 

Az ügyfélforgalom céljára és az értéktárolásra szolgáló helyiségek a nyitva tartás 

ideje alatt állandóan üzemképes állapotban lévő rablótámadás jelző és rögzítő 

(videorendszer, fényképezőgép) berendezéssel vannak felszerelve, mely olyan 

helyiségben ad le riasztást, ahol állandó ügyelet biztosított. 

 



4. sz. melléklet4 

 

Biztosítás  

 

 

 

                                                   
4 2021. április 1. napjával új vagyon- és felelősségbiztosítása van az ELTE-nek az UNIQUA Biztosító Zrt.-vel. 

A káresemények bejelentésének, valamint a kárrendezés folyamatát, továbbá az aktuális biztosítási 

kondíciókat a 12/2021. (X. 7.) számú kancellári körlevél tartalmazza. 

https://www.elte.hu/dstore/document/7107/12-2021%20%28X.7.%29%20kancell%C3%A1ri_k%C3%B6rlev%C3%A9l_k%C3%A1rrendez%C3%A9s.pdf


5. sz. melléklet 

 

Rendkívüli események kezelése, 

teendők bombafenyegetés esetén 

 

 

A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatokról és a biztonságot növelő szolgálat 

elrendelésével kapcsolatban az alábbi eseményeket tekintjük rendkívüli eseménynek : 

 

...minden olyan esemény rendkívülinek minősül, amely a gazdálkodó szerv rendeltetésszerű 

működését jelentősen zavarja, illetőleg lehetetlenné teszi, így különösen:  

 -a természeti és ipari katasztrófák, valamint a természeti környezet állapotát 

lényegesen rontó föld-, víz-, vagy légszennyezés; 

 -a járványos megbetegedések vagy sok ember egészségét jelentősen károsító vagy az 

életét veszélyeztető események bekövetkezése; 

 -a súlyos foglalkozási baleset (1993. évi XCIII törvény a munkavédelemről); 

 -minden olyan károkozás, amelynél a kárérték becsült nagysága 200.000 Ft-ot 

meghaladja, jelentős kulturális érték esetén a kár nagyságától függetlenül minden 

károkozás; 

 -a létesítmény területén történt fegyverhasználat, vagy a létesítmény részére kiadott 

fegyver eltűnése, elvesztése, illetve eltulajdonítása; 

 -a létesítménynél kiépített, alkalmazott biztonságtechnikai eszközök, berendezések, 

felszerelések megrongálása; 

 -a létesítményterületén elkövetett bűncselekmény és szabálysértés;  

 -a létesítmény magasabb vezetőállású dolgozójával szemben bűncselekmény alapos 

gyanúja miatt elrendelt nyomozás; 

 -a létesítményben tartózkodó magas szintű állami vagy pártvezetők, illetve magas 

szintű külföldi delegációk tagjainak balesetei; 

 -a létesítménynél megtartott rendezvény megzavarása. 

 

A bombafenyegetés, mivel az, az  intézmény rendeltetésszerű működését jelentősen zavarja, 

illetve azt időszakosan lehetetlenné teszi, valamint megvalósítja a Büntető Törvénykönyv 

270/A. szakaszában nevesített közveszéllyel való fenyegetés bűncselekményt rendkívüli 

eseménynek minősül. 

 

 

Tevékenység Bombariadó esetén 

 

 

Robbantással való fenyegetés (bombariadó) esetén: 

 - a hívást vevő személy felettesének azonnali értesítése  

 - a robbantással fenyegetett intézmény vezetőjének értesítése, 

 - rendész és/vagy a gondnok értesítése, 

 - rendőrség értesítése (az intézmény vezetőjének döntése szerint!). 

Minden robbantással való fenyegetést komolyan kell venni! 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt támasztják alá, hogy a fenyegetések telefonon történnek. 

A rendőrséget - a 107-es vagy 112-es telefonszámon annak kell tájékoztatnia, aki a 

fenyegető személlyel beszélt. Azt, hogy a hívást vevő személynek a beszélgetés alatt mire 

kell figyelnie a következő bekezdésben foglaltak, tartalmazzák. 

 



A továbbiakban az épület(ek)et ki kell üríteni és a pánik keletkezését lehetőség szerint meg 

kell akadályozni. 

Amennyiben van olyan személy, aki feltűnő érdeklődést tanúsít az esemény iránt, illetőleg 

akinek a reagálásából arra lehet következtetni, hogy a fenyegetés nyilvánosságra kerülése 

előtt a bombariadóról tudomással bírt, érdemes a helyszínre érkező rendőröket erről 

tájékoztatni. 

 

 

Telefonon történő BOMBAFENYEGETÉS esetén 

az információk biztosítása érdekében  

az alábbiakra kell figyelemmel lenni. 

 

Fontos, hogy a hívást vevő, illetőleg a beszélgetést halló személyek lehetőleg pontosan 

vissza tudják adni a fenyegető szavait és viselkedését, ezért meg kell próbálni beszéltetni az 

illetőt. 

 

Az alábbiakra kell figyelni: 

 - mit mondott !!! 

 - férfi vagy nő 

 - fiatal vagy idős 

  - izgatott vagy nyugodt 

  - élőbeszéd vagy magnóról lejátszott 

  - érthető-e, tájszólása vagy akcentusa van-e 

  - használ-e jellegzetes kifejezést 

  - normál vagy elváltoztatott hangon beszél  

  - háttérzajok 

  - mennyi ideig beszélt 

  - a hívás befejezésének időpontja. 

 

A fenti információk a fenyegetést végző személy felderítéséhez, illetőleg azonosításhoz 

feltétlenül szükségesek. Elsősorban a telefonközpontokat kezelő személyek kaphatnak ilyen 

fajta telefonhívást. 

 

A fenyegetéskor, illetve a fenyegetést követő teendőkre történő oktatás, a kezelő közvetlen 

felettesének a feladata! 

 

A LEVÉLBOMBÁK főbb ismérvei az alábbiak: 

 

− nincs, vagy ismeretlen a feladó,  

− a küldemény súlya méretéhez képest nagy, súlyelosztása egyenetlen, 

− tapintása kemény, merev, esetleg drótot vagy oda nem illő tárgyat lehet érezni, 

− erős marcipán, mandula vagy olaj szaga van,  

− a borítékon esetleg olajos foltok láthatók, 

− csomagolása nagyon precíz, gondos (cellux, szalag), 

− a borítékon általában feltűntetik: csak a címzett bonthatja fel. 



6. sz. melléklet 

 

Pénztárolási előírások 

 

 

Pénztárolási előírások 

 

A pénzt az alábbiak szerint lehet tárolni. A tárolás céljára szolgáló helyiségnek azonban - 

ezen felül - meg kell felelni a tárolt összegnek megfelelő védettségi szintre vonatkozó 

előírásoknak is! 

a./  100.000.-Ft  értékhatár alatt 

b./ 100.000  - 300.000.-Ft  közötti érték 

c./ 300.000  - 1.000.000.-Ft  közötti érték 

d./  1.000.000.-Ft  értékhatár felett 

 

a./ 100.000.- Ft értékhatár alatt: 

- lakás céljaira szolgáló helyiségben tetszőleges módon, 

- üzlethelyiségekben, munkahelyeken beépített, illetve rögzített lemezkazettában,  

 

b./ 100.000 - 300.000.- Ft közötti érték esetén: 

- lakás céljaira szolgáló helyiségben tetszőleges módon, 

- üzlethelyiségekben, munkahelyeken megerősített rögzített lemezkazettában, vagy 

páncélszekrényben, (A fokozatnak megfelelően)  

 

c./ 300.000 - 1.000.000.-Ft közötti érték esetén: 

- lakás céljaira szolgáló helyiségben 500. 000.-Ft-ig tetszőleges módon, egyébként 

minősített, biztosító által elfogadott megerősített rögzített lemezszekrényben, 

páncélszekrényben, (B és C fokozatnak megfelelően) 

- egyéb helyiségben minősített, biztosító által elfogadott megerősített rögzített 

lemezszekrényben, páncélszekrényben, (B és C fokozatnak megfelelően)  

 

d./ 1. 000. 000.- Ft feletti összeg esetén: 

- minősített, biztosító által elfogadott páncélszekrényben, a páncélszekrényt el kell 

látni test-hangérzékelő és nyitásérzékelővel, be kell kötni az elektronikus 

jelzőrendszerbe. (D és M fokozatnak megfelelően) 

 

A pénz tárolására szolgáló helyiségnek, a tárolt összeg függvényében az alábbi védelmi 

előírásoknak kell megfelelni. 

 

 

Védelmi Osztály 

 

 

Összeghatárok 

 

VII. 0  - 100.000.-Ft -ig 

VI. 100.000  - 500.000.-Ft -ig 

V. 500.000  - 2.000.000.-Ft -ig 

IV. 2.000.000  - 10.000.000.-Ft -ig 

III. 10.000.000  - 40.000.000.-Ft -ig 

II. 40.000.000  - 100.000.000.-Ft -ig 

I.  100.000.000.-Ft felett 



 

A helyiségekre vonatkozó védelmi előírások : 

 

VII. Védelmi osztályban: 

 - minimális mechanikai fizikai védelem, 

 

VI. Védelmi osztályban: 

 - részleges mechanikai fizikai védelem, 

 

V. Védelmi osztályban: 

 - teljes körű mechanikai fizikai védelem, 

 - minimális elektronikai jelzőrendszer, 

 

IV. Védelmi osztályban: 

 - teljes körű mechanikai fizikai védelem 

 - részleges elektronikai jelzőrendszer 

 - biztosító által minősített rendszer 

 

III. Védelmi osztályban: 

 - teljes körű mechanikai fizikai védelem 

 - teljes körű elektronikai jelzőrendszer 

 - rendszeres és dokumentált karbantartás 

 - biztosító által minősített rendszer 

 

II. Védelmi osztályban: 

 - teljes körű mechanikai fizikai védelem 

 - teljes körű elektronikai jelzőrendszer 

 - szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás 

 - biztosító által minősített rendszer 

 - állandó (24órás) portaszolgálat (lakás kivételével) 

 - automatikus távjelzés a rendőrségnek, vagy egyéb fegyveres testületnek, 

   fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálatnak 

 

I. Védelmi osztályban: 

 - teljes körű mechanikai fizikai védelem 

 - teljes körű elektronikai jelzőrendszer 

 - szakszolgáltató által végzett rendszeres és dokumentált karbantartás 

 - biztosító által minősített rendszer 

 - fegyveres őrség 

 - közvetlen, vezeték nélküli összeköttetés a rendőrséggel, vagy egyéb  

   fegyveres testülettel, fegyveres vagyonvédelmi szakszolgálattal. 



A szabályzatban levő előírások pontos betartása érdekében az alábbiakat kell figyelembe 

venni! 

 

Biztonsági zárnak minősül a kiegészítő reteszeléssel ellátott, min. 5 csapos hengerzár, a 

min. 6 rotoros mágneszár, a kéttollú speciális kulcsos zár, a szám vagy betűkombinációs 

zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a 10.000-et valamint az 

egyedileg minősített lamellás zár.      

A lakat nem minősül biztonsági zárnak! 

 

Páncélszekrény az a fém vagy fa borítású szekrény, amely dupla falu (a falban beton vagy 

kavics zúzalék van) 2 db kulcsos zár vagy 1db kulcsos és 1db számkombinációs zár van 

rajta, a záráspontossága 2 mm. 

Minden ettől eltérő műszaki paraméterű szekrény, amennyiben fémből van 

lemezszekrénynek minősül! 

 

Megfelelő rácsszerkezet az, amelynek a teljes rácsfelület osztása max. 100x300 mm azaz 

egy szál kivágása esetén még nem keletkezik behatolásra alkalmas nyílás, a rács anyag 12 

mm átmérőjű, hegeszthető köracél (pl. A34), vagy ezzel egyenértékű szilárdságú más 

anyag. A beépítési mélység min. 150 mm. melyet a rács függőleges és vízszintes szálai 

mentén min. 300 mm-ként de legalább 4 db falazókörömmel kell a falba rögzíteni. 



7. sz. melléklet 

 

Készpénzszállítás szabályai 

 

 

A készpénzszállítás személyi és tárgyi feltételei: 

 

a./  500.000.-Ft  biztosítási összegig 

b./ 500.000  - 2.000.000.-Ft  közötti biztosítási összegnél 

c./ 2.000.000.-   5.000.000.-Ft  közötti biztosítási összegnél 

d./  5.000.000.-Ft  biztosítási összeg felett 

 

a./ 500.000.-Ft biztosítási összegig: 

 Tárgyi feltétel: tetszőleges módon 

 Személyi feltétel: 1 fő pénzszállító 

 

b./ 500.000 - 2.000.000.-Ft közötti biztosítási összegnél: 

Tárgyi feltétel: riasztó jelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő 

technikával felszerelt pénzszállító táskával 

 Személyi feltétel: 2 fő (1 fő pénzszállító és 1 fő kísérő) 

 

C./ 2. 000. 000 - 5. 000. 000.-Ft közötti biztosítási összegnél: 

Tárgyi feltétel: riasztó jelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő 

technikával felszerelt pénzszállító táskával és gépkocsival 

 Személyi feltétel:3 fő, vagy 2 fő ha az egyik fegyveres 

 

d./ 5 millió forint biztosítási összeg felett: 

Csak erre a célra kiképzett, a biztosítótársaságok vonatkozó szabályzatának 

megfelelő pénzszállító szervezet végezheti a szállítást az alábbi feltételekkel: 

− 15 millió Ft szállított értékhatárig gépkocsival két fő fegyveres személyzettel, 

riasztó jelzést adó és/vagy a pénzt/értékpapírt értéktelenné tevő technikával 

felszerelt pénzszállító táskával (vagy egyéb eszközzel) 

− 30 és 50 millió Ft között speciális pénzszállító kocsival (páncélautó) háromfős 

személyzettel, melyből kettő fő fegyveres. A gépjármű feleljen meg a DIN 

52290 szerinti C2 szintnek. 

− 50 és 100 millió Ft között speciális pénzszállító kocsival (páncélautó) háromfős 

személyzettel, melyből kettő fő fegyveres. A gépjármű feleljen meg a DIN 

52290 szerinti C3 szintnek. 

− 100 millió Ft felett speciális pénzszállító kocsival (páncélautó) háromfős 

személyzettel, melyből kettő fő fegyveres. A gépjármű feleljen meg a DIN 

52290 szerinti C4 szintnek. 

 



8. sz. melléklet 

 

Kulcskezelési Rend 

 

 

A gazdálkodó/szervezeti egység kulcskezelésének rendjét Kulcskezelési Szabályzatban kell 

meghatározni. A Kulcskezelési Szabályzatot a helyi rendészeti és vagyonvédelmi 

szabályzattal együtt a rendészeti és vagyonvédelmi iratok között kell tárolni.  

 

A Kulcskezelési Szabályzat tartalmi elemei: 

− Általános szabályok   

− Hol és hogyan történik a kulcsok tárolása és nyilvántartása, Megfelelő, jól 

őrizhető, kulcstárolásra alkalmas helyiség kijelölése, 

− Nyilvántartások rendje: milyen rend alapján lehet a kulcsokat felvenni, hogyan 

kell leadni, (előre nyomtatott napi kulcsforgalmi lapok, vagy idősoros 

nyilvántartás) 

− Felhívás a kulcsok másolásának tilalmára! 

− Figyelmeztetés az elvesztéssel járó járulékos költségek (másolás, zárcsere, ajtó 

javíttatása) megtérítési kötelezettségére, valamint a kulcsokkal való visszaélés, 

figyelmetlenség miatt bekövetkezett kárviselés kötelezettségére, 

− Intézkedés egyes helyiségek szigorúbb biztonság körébe vonásáról (pl.: pénztár, 

irattár, telefonközpont, számítógépterem) és a nyitás-zárás esetleges külön 

szabályozásáról, 

− Belépési jogosultságok kiosztása (digitális kulcsok felprogramozása, hozzáférési 

jogok kiosztása, levédése),  

− Kulcsfelvételi jogosultságok naprakész nyilvántartása, felelős megnevezése 

− Több szervezet által közösen használt helyiség(ek) kulcsainak egyedi kezelése: 

átadás-átvétel dokumentálása, esetleg helyiségleltárral egybekötve 

− Rendszeres szolgáltatások (takarítás, fűtés, stb.), és az Esetenkénti szolgáltatások 

(javítás, karbantartás, hibaelhárítás stb.) esetén a kulcsok átvételének, 

visszaadásának módja, dokumentálása, felügyelettel vagy nem 

− Kulcsmásolatok letétbehelyezése, azok esetleges igénybevételének módja  

− Szerződéses helyiséghasználókkal való megállapodások: mely helyiségeket 

használhatja, milyen feltételekkel, milyen kulcsokat kap meg, amit nem kap meg 

azt, hogyan és hol tárolják 

− Köteles Tűzkulcsok tárolási módja (boríték, doboz, kazetta, kulcsszekrény)  

− Helyi specialitások: .... 

− Melléklet: kimutatás az épület minden helyiségének (funkció, üzemeltető vagy 

használó szerint), minden kulcsáról (milyen a kulcs, kártya, vagy zseton: 

másolható, nehezen másolható, vagy egyedi - nem másolható), ki és mikor vette 

át, vagy hol kerültek elhelyezésre, másolatok száma kinél vannak, főkulcsok 

kinél, vagy hol vannak elhelyezve - melyik helyiségeket nyitják. 



9. sz. melléklet 

 

Házirend 

 

 

A házirendben szabályozandó kérdések (az adott intézmény jellegének megfelelő pontok 

alapján, a helyi sajátosságokkal kiegészítve): 

 

− belépés, benntartózkodás rendje, vagyonvédelmi rendelkezések betartása 

− rendbontó, mások nyugalmát zavaró magatartás, szerencsejátékok tiltása  

− értéktárgyak, készpénz behozatala, elhelyezése (értékmegőrző létesítése), 

felelősségvállalás mértéke, parkolás rendje, igénybevétel, térítés módja  

− kapuzárás- kapunyitás, csendrendelet életbelépési ideje, zárás utáni bejutás 

módja, 

− be- és kijelentkezés szabályai 

− miről kell bejelentést tenni, kinek hogyan, 

− talált tárgyak kezelési szabályai 

− portaszolgálat rendje - kulcsok felvétele, leadása, adminisztráció 

− általános használati szabályok, (együtt - egymás mellett élés alapvető normái) 

− egészségügyi szabályok, (pl: élelmiszerek tárolása), élelmiszerek melegítésének 

helyi tilalma, szeszfogyasztásra, kávéfőzésre vonatkozó helyi korlátozások  

− dohányzásra vonatkozó helyi szabályok 

− fizetési - elszámolási kötelezettség teljesítése 

− szolgáltatások igénybevételi lehetősége, módja, korlátai 

− takarítás rendje (szolgáltatás, vagy saját feladat, vagy vegyes részleges)  

− közös használatú helyiségek használati rendje (könyvtár, tornaterem, öltöző, 

uszoda, .) 

− rendezvényekkel kapcsolatos helyi szabályozás, engedélyezés rendje, rend 

biztosítása, felelősségvállalás mértéke 

− milyen gépeket, berendezéseket lehet üzemeltetni (pl. saját eszközt általában 

Tilos!) 

− Felhívás a megelőző tűzvédelmi szabályok betartására, 

− vendégek fogadásának rendje,  

− szankciók kilátásba helyezése a fentieket be nem tartókkal szemben 

− tudomásulvétel: aláírás 

 

Minden a kollégiumok szolgáltatásainak tartós igénybevételére jogosultról olyan 

részletességű személyi nyilvántartást kell felfektetni, amely lehetővé teszi, hogy szükség 

esetén a hozzátartozókkal kapcsolatot lehessen létesíteni. (Pl.: kórházba kerülés, vagy 

eltávozás esetén hosszabb ideig nem tér vissza)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A bérlőkkel kapcsolatos házirend szabályai: 

− megállapodást kell kötni a bérlőkkel 

− csak olyan dolgokban szabad megállapodni, ami nem sérti az Egyetem érdekeit  

A megállapodás főbb szempontjai: 

− a belépésre jogosultság eltérései, behajtás, vizsgálat 

− munkaidő, nyitvatartási idő-eltérések engedélyezése 

− kulcsőrzés - kiadás 

− közös helyiségek használatának rendje 

− közös szolgáltatások igénybevételi, igénylési rendje, realizálása  

− közös infrastrukturális szolgáltatások (pl: telefonközpont) igénybevétele és 

elszámolása 

− rendészet jogai és jogállása bérlőnél 

 



10. sz. melléklet /Iratminta/ 

 

Engedély 

Egyetemi tulajdonú eszközök kölcsönzéséhez 

 

 

Alulírott, azzal a kéréssel fordulok a Tanszék vezetőjéhez, hogy részemre ot thoni 

munkavégzés céljából - az egyetem kezelésében lévő 

 Mennyiség : ........... 

 Megnevezés : ........................ 

 Típus  : ........................ 

 Gyári szám : .................................................. 

 Leltári szám : ........................ 

használatát szíveskedjék engedélyezni,  200...............-tól  200....................-ig. 

 

Budapest, 200...................................... 

 

 

 ............................................ 

kölcsönvevő - alkalmazott 

         

A fenti eszköz használatát engedélyezem. 

  A készülék visszaszállításának határideje: 200.............................  

 

Budapest, 200...................................... 

 

 ............................................ 

engedélyező 

         

 

Elismervény 

 

Az engedélyezett eszközt otthoni használatra átvettem. 

 

Budapest, 200...................................... 

 

 

 ............................................ 

kölcsönvevő - alkalmazott 

 

Név  : .............................................. 

Cím  : .............................................. 

Sz.ig.szám : ............................................. 

 

 

Kiállítandó:  3pld-ban 

Kapják:  Szervezeti egység eszközfelelőse 

     Portaszolgálat 

     Kölcsönvevő alkalmazott 



 

10/a. sz. melléklet /Iratminta/ 

 

 

Visszavételi bizonylat kölcsönadott 

egyetemi tulajdonú eszközökről 

 

 

 

Alulírott, visszaszolgáltatom a (szervezeti egység)-től részemre otthoni munkavégzés 

céljából árvett - az egyetem tulajdonában lévő eszközt. 

 Mennyiség : ........... 

 Megnevezés : ........................ 

 Típus  : ........................ 

 Gyári szám : .................................................. 

 Leltári szám : ........................ 

Használat időtartama: 200...............-tól  200....................-ig. 

 

 

Budapest, 200...................................... 

 

 

 ............................................ 

kölcsönvevő - alkalmazott 

 

 

         

*A fenti eszközt használatra alkalmas, üzemképes állapotban visszavettem. 

  **A fenti eszközt az alábbi sérülésekkel, hibákkal visszavettem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 200...................................... 

 

 ............................................ 

leltárfelelős vagy engedélyező 

         

 

*/** A tényleges állapotnak megfelelően kell kitölteni. 

 



11. sz. melléklet /Iratminta/ 

 

Engedély 

Saját tulajdonú eszköz behozatalához 

 

 

Engedélyezem, hogy alulírott, a saját tulajdonában lévő  

 Mennyiség : ........... 

 Megnevezés : ........................ 

 Típus  : ........................ 

 Gyári szám : .................................................. 

Eszközt tartós munkahelyi használatra az Egyetem területére behozza. 

 

 

Az eszköz tulajdonosának adatai: 

 Név  : ....................................... 

 Cím  : ..................................................................................  

 Sz.ig.szám : ....................................... 

 

A használat ideje: 200...............-tól  200....................-ig. 

 

 

Az eszköz használati helyeként kijelölve :  

 szervezeti egység megnevezése : ...............................................................  

 pontos cím (szoba számával) : ....................................................................  

 

    

Budapest, 200...................................... 

 

 

............................................ 

az eszköz tulajdonosa 

............................................ 

engedélyező 

         

 

 

 

Kiállítandó:  3pld-ban 

Kapják:  Szervezeti egység eszközfelelőse 

     Portaszolgálat 

     Az eszköz tulajdonosa /alkalmazott/ 

 

 

A megfelelően kitöltött dokumentum birtokában az eszközt ideiglenesen nyilvántartásba 

lehet venni. 

Ennek elmaradása esetén: 

A behozott eszközért az Egyetem semmilyen felelősséget nem vállal. 

A tulajdonos meghibásodásból, rongálódásból vagy bűncselekményből származó kár 

esetén nem jogosult kárenyhítésre. 

 



12. sz. melléklet /Iratminta/ 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

... szervezeti egység megnevezése ... 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

F E L J E G Y Z É S 

 

... név ... beosztás/munkakör Asszony/Úr  

részére 

 

 

 

Tárgy :  ................. 

 

Szöveg .................. 

..................................... 

........................................... 

 

 

hely, dátum ... 

 

 

 

 

 aláírás 

beosztás/munkakör 



13. sz. melléklet /Iratminta/ 

 

 

J E L E N T É S 

 

 

 

Tárgy :  ................. 

 

Szöveg 

 - történeti tényállás ismertetése 

 - észrevételek, intézkedések 

 - tények, megállapítások, következtetések, vélemények 

 - javaslatok  

.............................. 

..................................... 

........................................... 

................................................ 

 

 

hely, dátum ...   

 

 

 

 ...................................... 

név/aláírás/munkakör 



14. sz. melléklet /Iratminta/ 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

 

 

Tárgy :  ................. 

 

Készült :  hol ..... gazdálkodó/szervezeti egység megjelölése, címmel) 

  mikor .... 

 

Jelen vannak: név. gazdálkodó/szervezeti egység beosztás/munkakör/tel. szám 

  Név. gazdálkodó/szervezeti egység beosztás/munkakör/tel. szám 

  Név. gazdálkodó/szervezeti egység beosztás/munkakör/tel. szám 

 

 

Szöveg  

 - történeti tényállás ismertetése: rövid, tömör, de minden lényeges körülményt érintő 

 - esetleges tanúk észrevételei 

 - egyéb érintettek nyilatkozata 

 - tett intézkedések 

.............................. 

..................................... 

........................................... 

................................................ 

 

 

 

hely, dátum ...   

 

 

 

 

................................ 

aláírás 

beosztás/munkakör 

................................ 

aláírás 

beosztás/munkakör 

................................ 

aláírás 

beosztás/munkakör 

 



15. sz. melléklet 

 

Belépés, benntartózkodás és a távozás  

rendjének kialakítása 

 

 

A belépés, benntartózkodás és távozás helyi szabályozása során - a létesítmény, illetve az 

azt használó gazdálkodó/szervezeti egység működési sajátosságainak, adottságainak 

megfelelően - az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

 

− a rendszer kialakítása során figyelembe kell venni, hogy csak személyforgalom 

lesz-e, vagy járműforgalom is, ezen belül személygépkocsi, vagy teherforgalom. 

Ezek ugyanis a be-, és kiléptetés, az ellenőrzés és a dokumentálás módszere szerint 

is elkülönülhetnek, 

− figyelembe kell venni, hogy van-e speciális feladatokat ellátó porta, vagy 

mindegyik ugyanolyan szabályok szerint dolgozik, 

− meg kell határozni a "nyitvatartási" időt, és az erre vonatkozó általános 

szabályokat, illetve az ezen túl érvényesítendő speciális szabályokat, 

− nyitvatartási időben a belépéshez és benntartózkodáshoz elegendő az általános 

jogosultság, azon kívül viszont egyedi engedélyezés szükséges, 

− szabályozni szükséges a belépések kontrolálásához szükséges riasztóberendezések 

üzemeltetésével kapcsolatos teendőket is, 

− szükséges-e valamilyen, és ha igen milyen igazolvány felmutatása a belépéshez, 

− a belépést nyilvántartásba kell-e venni, és ha igen milyen körben (pl. csak 

vendégek, látogatók, vagy mindenki, esetleg ezek kombinációja időszakhoz kötve), 

− nyilvántartás adattartalma, benntartózkodáshoz vendégkártyák kiadási rendje, 

− Szabályozni kell milyen vizsgálatokat, kell végezni be-, főként pedig kilépéskor 

(csomag, táska), illetve ezeket milyen módszerrel kell végezni (minden esetben, 

csak kifejezett gyanú esetén, valamilyen szisztéma szerint, pl. véletlenszerű 

kiválasztással) és erre egy külön helységet kell biztosítani. 

− dönteni kell a vizsgálatok alóli személyi mentesség köréről, 

− vendégek, látogatók esetén kártyás rendszerrel, adategyeztetést követően önállóan 

bemehetnek-e, vagy telefonértesítés alapján az jön a portához értük, akihez jöttek 

(ilyenkor a várakozáshoz megfelelő helyet kell kialakítani), 

− személygépkocsik behajtási rendjének szabályozása során milyen elveket kell 

alkalmazni: kell-e nyilvántartást vezetni, ha igen mit kell nyilvántartani (személyt 

vagy a járművet) milyen adatokkal, mekkora hely áll rendelkezésre parkolás 

céljára, azt esetleg kik vehetik igénybe kizárólagos joggal, 

− a személygépkocsik csomagterének bemutatásával, vizsgálatával kapcsolatos 

szabályokról: hogy ez az átvizsgálás ne sértsen jogszabályt, csak akkor végezzék 

el, ha előtte a behajtó jármű vezetőjével közlik, hogy ilyen feltétellel vezetheti be 

járművét a területre, 

− a tehergépjármű forgalom ellenőrzése tekintetében szabályozandó a raktér 

vizsgálatának módja, mely átvizsgálás vagy szemrevételezés lehet, valamint az 

utastérre vonatkozó vizsgálat lehetősége, illetve a naplózás adattartalma (amit 

naplózni kell azt ellenőrizni is!). 

 

 

 



16. sz. melléklet 

 

A rendészeti és a vagyonvédelmi szervezet tagjainak szakképesítése 

 

 

 

Szervezeti szint 

 

Beosztás/Munkakör 

 

Szakképesítés 

 

 Biztonságszervezési és Rendészeti Iroda 

osztályvezetője 

felsőfokú  

biztonságszervező 

Irányítás 

ellenőrzés 

ELTE Rendészeti vezetője felsőfokú  

biztonságszervező 

 Gazdálkodó egység rendészeti és 

vagyonvédelmi tevékenységét irányítók 

középfokú 

biztonságszervező** 

 

 

Végrehajtás 

Egyetemi alkalmazásban állók 

(alkalmazottak: rendész, recepciós, 

 portás, őrportás, éjjeliőr stb.) 

Alapfokú vagyonvédelmi 

oktatás** 

 Nem az Egyetem alkalmazásában állók 

(vállalkozók alkalmazottai) 

személy-és vagyonőrök 

 

személy és vagyonőri 

vizsga 

 

** Javasolt szakképesítés 

 

 

 


