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A magánbiztonsági szektor és a terrorcselekmények közötti 
korreláció 

 

Abstract 

 

Hungarian organizations dealing with terrorism dispose all 
necessary resources, and also have the appropriate legal 
background. These conditions enable them to react in a efficient 
way to events threatening the national security. On the other 
hand, for the private security sector there are no professional 
policy or training modules that would empower them to define 
and implement tasks related to terrorist attacks. Furthermore, the 
recent acts of terrorism pointed out that in a specific situation, 
members of a security service could get into direct contact with 
the attacker thus would also become the potential target. The 
study describes the relationship between terrorism and the 
private security sector, as well as the methodology which defines 
terror-related tasks of the private security.  
 
 

                                                

1 a Private Security Agency Kft. szakmai igazgatója 
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Bevezetés 

Napjaink egyik meghatározó biztonsági kihívása a 
terrorizmus. A legtöbb terrorszervezet tevékenysége lokális 
jellegű, tehát a támadások egy adott régióra korlátozódnak, 
azonban a nemzetközi terrorizmus által veszélyeztetett zónák 
kevésbé behatárolhatók a nehezen azonosítható, merényletek 
tekintetében inaktív, de műveleti kapacitással rendelkező 
terrorista sejtek miatt. Az elmúlt időszak európai merényleteinek 
vizsgálata alapján kijelenthető, hogy az iszlámista terrorizmus 
jelenti a legnagyobb fenyegetést az Európai Unió számára. A 
dzsihádista csoportok Európa határain belül történő 
szerveződéséhez szükség van egy nagyobb létszámú muszlim 
közösségre, melynek radikalizálódásra hajlamos része könnyen 
azonosul a szélsőséges ideológiával, valamint a 
terrortámadásokat jellemző eszközrendszerrel.2 Franciaország 
népességének 7-9%-a muszlim, azaz az iszlám eszméket 
képviselő lakosság létszáma közel 6 millió, mely az EU 
tagállamai tekintetében a legmagasabb szám.3 A demográfiai 
adatok alapján levonható konzekvenciák szoros összefüggésben 
állnak a párizsi (2015. nov.) és a brüsszeli terrortámadással. A 
merényletek célpontjai közül kiemelem a Stade de France-t és a 
Bataclan színházat, ugyanis mindkét helyszínen a privát 
biztonsági szolgálatok képezték a védelem első és közvetlen 

                                                

2 TÁLAS Péter (2006). A terrorizmus anatómiája. Kelet-Közép-Európa és az 
új típusú terrorizmus. A terrorizmus társadalmi infrastruktúrájáról. Zrínyi Kiadó. 
Budapest. 2006. 10-15. o. 

3 Central Intelligence Agency. The word factbook.   
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html; 

(letöltés időpontja: 2016.05.20. Megjegyzés: A feltüntetett adatok a (letöltés 
idején elérhető adatbázis alapján kerültek meghatározásra. 
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vonalait, míg Brüsszelben a repülőtéri biztonság több szervezet 
összehangolt tevékenységére épült.  

A magánbiztonsági vállalkozások a szakmai 
irányelveknek, valamint a megrendelői igényeknek megfelelően 
készítenek, illetve rendelkeznek létesítményvédelmi, valamint 
rendezvénybiztosítási tervekkel, melyek az általános és speciális 
feladatokat, információkat tartalmazó dokumentumok. A tervezés 
a gyakorlatban alkalmazott módszerekre, a rendszeresen 
tapasztalt körülményekre, biztonsági kockázatokra fókuszál, 
azonban a párizsi és a brüsszeli merényletek elemzése alapján 
újra kell értelmezni a rendezvények és az egyéb 
tömegtartózkodási helyek biztosítási feladatait. A cikk 
megvizsgálja a magánbiztonsági szektor terrorizmussal 
kapcsolatos lehetőségeit, továbbá módszertani alapokat 
fogalmaz meg a biztonsági szolgálatok részére a 
terrorcselekményekkel kapcsolatos intézkedési struktúra 
kialakításához. 
 

1. A párizsi és a brüsszeli merényletek rövid elemzése 

A Franciaországban és Belgiumban történt 
terrortámadások egyértelművé tették, hogy az iszlámista 
terrorista sejtek Nyugat-Európában is képesek megszervezni és 
végrehajtani magas áldozatszámmal, valamint jelentős károkkal 
járó merényleteket. A biztonsági stratégia szempontjából 
releváns kérdéseket vethet fel, hogy nem kerültek felderítésre 
olyan információk, melyek lehetővé tették volna a terrorista 
csoportok, valamint a támadások előkészületeinek a 
felszámolását. Az elkövetőkről és a lehetséges cselekményről is 
rendelkezésre álltak adatok, azonban azokat nem elemezték, 
nem dolgozták fel megfelelően, illetve nem valósult meg a 
szolgálatok egymás közötti információcseréje, együttműködése. 
Az Iszlám Állammal kapcsolatba hozható végrehajtók komoly 
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háttértámogatással, továbbá magas szintű műveleti kapacitással 
rendelkeztek, és egyes szakértők szerint már most 
hatékonyabbak Európában, mint az elmúlt 15 évben az al-Káida.4 
A merényletek vizsgálata alapján egy minden részletre kiterjedő 
felkészülési és tervezési fázis feltételezhető, amely rámutat a 
támadási műveletek, valamint a terroristák ellen folytatott 
hírszerzés összetettségére, az alábbiak szerint: 

• Megtévesztő életvitel, tudatos mobil- és internet alapú 
kommunikáció (a radikális iszlám ideológia és merénylet 
előkészületeinek leplezése, feltöltős SIM kártyák – a 
használó azonosítása több lépcsős, az interneten történő 
kapcsolattartás mellőzése; 

• Célpontokkal kapcsolatos információgyűjtés (időpontok, 
helyszínek, létesítményadatok, támadható létszámok, 
biztonsági környezet felmérése); 

• Logisztikai háttér (robbanóanyag előállítása – TATP5, 
robbanószerkezet készítése, kézi lőfegyverek – AKM6 és 
lőszerek, lövedékálló mellények, személygépkocsik); 

                                                

4 SZALAI Máté – WAGNER Péter (2016). A brüsszeli terrortámadások 
értékelése. KKI-gyorselemzés. Külügyi és Külgazdasági Intézet. Budapest.  

5 A triaceton triperoxid (TATP) improvizált robbanó elegy, mely új kihívást 
jelent a terrorizmus elleni küzdelemben. Könnyen elkészíthető, az összetevők 
beszerzése egyszerű (hidrogénperoxid, aceton és sósav) és robbanóanyaggá 
történő átalakításának, illetve robbanószerkezetté történő előállításának 
módszere megtalálható az interneten. – Federal Bureau of Investigation. 
Forensic Science Communications. Research and Technology. Training and 
Testing Explosive Detection Dogs in Detecting Triacetone Triperoxide. Volume 8. 
Number 4. 2006.   

https://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-science-
communications/fsc/oct2006/index.htm/research/2006_10_research01.htm; 
(letöltés időpontja: 2016.05.25.) 
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• Taktikai tervezés 1. fázis (helyszínek 
megközelítése/elhagyása, alkalmazott támadási 
módszerek/időpontok, feladatmegosztás, lőfegyverrel való 
mozgás/tűzharc a fegyveres rendvédelmi szervekkel, 
spontán szituációk mérlegelése, kapcsolattartás); 

• Taktikai tervezés 2. fázis (támadás utáni közvetlen 
időszak: menekülési útvonalak, ideiglenes rejtőzködés 
lehetőségei, merénylethez használt gépkocsik, kézi 
lőfegyverek elrejtése, hamis vagy hamisított okmányok, 
támogatók/segítők fedésben tartása, Európai Unió 
elhagyása/útvonalak/módok). 

 
A párizsi terrortámadás célpontjai közül a stadionnál és a 

koncert helyszínén is privát biztonsági szolgálatok láttak el 
biztosítási feladatokat. A biztosítást végzők és a potenciális civil 
célpontok aspektusából a merényletek idővonalán egyértelműen 
megjelölhető a legkritikusabb időszak, mely fázisban a támadási 
művelet jelentősebb ellenállás nélkül valósulhat meg. Ez a 
periódus a támadás kezdő momentumától a terrorcselekmény 
megszakítására és felszámolására felkészített terrorellenes 
egységek helyszínre érkezéséig tart, mely optimális esetben 
jelentősen korlátozza az elkövetés időtartamát a rövid vonulási 
idő miatt, de a párizsihoz hasonló intenzív támadási módszerek 

                                                                                                        

6 Az orosz fegyveripar első terméke a 7,62x39 mm töltény és az AK-47-es 
volt, melyet gyakran a fegyver tervezőjének vezetéknevével, Kalasnyikovval 
azonosítanak. Az 1950-es évek végén egyszerűsítették a gyártási folyamatot, a 
karabélyt áttervezték, és így jött létre az AKM, majd a Varsói Szerződés 
tagállamai fokozatosan átálltak a gyártására. Széles körben beszerezhető, 
megbízható, tartós fegyver, és a használata, illetve a karbantartás is egyszerű. 
Főbb adatok: 7,62 mm, 30 lőszer/tár, 600 lövés/min. - Nagy Éva – Helfrih Viktor. 
A modern haditechnika enciklopédiája. Gulliver Kiadó. Budapest. 2001. 197-
198. o. 
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mellett a másodpercek is meghatározóak. Általános tendencia, 
hogy a tömegtartózkodási helyek, nagyobb létszámú 
rendezvények közvetlen közelében rendszerint tartózkodik 
fegyveres rendvédelmi állomány, azonban a jelenlegi képzési 
rendszer nem készíti fel az általános feladatokat ellátó rendőri 
erőket egy 150 lövés/perc gyakorlati tűzgyorsaságú fegyverekkel 
támadó csoport felszámolására.  

A Stade de France és Bataclan épületéhez beosztott 
biztonsági személyzet közvetlen konfliktusba, mondhatni 
harcérintkezésbe került a támadókkal, mely tényező 
egyértelműen igazolja a terrorcselekmények és a 
magánbiztonsági szektor kontaktusát. Rendkívül lényeges 
védelmi feladat a támadások során kialakulható szituációk 
analízise, hogy a privát biztonsági vállalkozások részére minden 
érdemleges információ rendelkezésre álljon a merényletekkel 
kapcsolatos feladatrendszer, jellemző támadási módszerekre 
koncentráló determinálásához. Az európai terminológia még nem 
sorolja a terrorista módszerekhez, de felhívom a figyelmet az 
izraeli-palesztin incidensek során tapasztalt, késsel kivitelezett 
támadásra, valamint a gépjárművel történő gázolásra, mint 
elkövetési módokra. Mivel ezek nem igényelnek logisztikai 
tervezést és komolyabb előkészületet sem, így az ilyen jellegű 
merényletek megszakításának a lehetősége minimális. A 
felderítést és a megszakítást nehezíti, hogy rendszerint 
magányos elkövetőkről beszélhetünk, akiknek a megelőzés 
időszakában történő azonosítása rendkívül összetett felderítő 
feladat.   

Az Israel Ministry of Foreign Affairs (Izrael 
Külügyminisztériuma) statisztikai adatai alapján 2015. 
szeptember 13. óta napjainkig 347 merénylet történt Izraelben, 
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melyből 220 esetben (63%) az említett két módszert alkalmazták 
a támadók a következő megosztásban7: 

• 169 késsel végrehajtott támadás; 

• 126 lőfegyverrel elkövetett merénylet; 

• 51 gépjárművel történő gázolás; 

• 1 robbantás. 
 
A nemzetközi direktívák értékelése mellett elmondható, 

hogy Magyarország terrorfenyegetettsége lényegesen 
mérsékeltebb, mint a francia vagy a belga nemzeté, illetve az 
izraeli-palesztin konfliktus hátterében is sajátos történelmi 
események és régió-specifikus biztonságpolitikai környezet 
húzódik, azonban e differenciák nem befolyásolhatják a 
terrorcselekmények elleni felkészülés hazai irányvonalait. 
Nemzetünk számára a migráció során az Európai Unióba a 
zöldhatáron belépő, Iszlám Állam által kiképzett személyek 
jelentik a legnagyobb fenyegetést.8 Továbbá az EU 
vonatkozásában vizsgált adatok igazolják, hogy a letelepedett 
muszlim lakosság szinte minden európai régióban társadalmi 
feszültségeket generál, az életkörülmények és a kulturális 
szocializáció közötti hangsúlyos különbségek, valamint a 
fiatalabb muszlim generáció beilleszkedési nehézségei miatt.9  

                                                

7 Israel Ministry of Foreign Affairs. 
http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Palestinian/Pages/Wave-of-

terror-October-2015.aspx; (letöltés időpontja: 2017.01.12.) 
8 KISS-BENEDEK József – KENEDLI Tamás (2015): A terrorfenyegetettség 

új tendenciái és lehetséges válaszlépések. Szakmai Szemle. Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos Tanácsa. Budapest. 2015. 1. szám. 
23-24. o. 

9 SZALONTAI Gábor (2015): Az iszlám radikalizmus Európában és 
nemzetbiztonsági kihívásai I. Felderítő Szemle. Katonai Nemzetbiztonsági 
Szolgálat. Budapest. 2015. június. 96. o. 
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A biztonsági szolgálatok stratégiai elemeinek módosítása 
során minden körülményt alaposan meg kell vizsgálni, és 
komplex megközelítéssel szükséges a terrortámadásokkal 
szembeni védekezés lehetőségeit meghatározni. Érdemes 
például megemlíteni az amerikai védelmi minisztérium által 
kidolgozott UFC 4-010-01 Unified Facilities Criteria DoD3 
Minimum Antiterrorism Standards for Buildings10 dokumentumot. 
A szabvány a beépíthető szerkezeti elemekre és a biztonsági 
távolságokra koncentrál, melyek a privát biztonsági szektor 
tevékenységét kevésbé érintik, azonban bizonyos előírások 
integrálását átgondolásra javaslom, mint például a védelmi 
tervezéshez alkalmazott szakemberek kijelölését (terrorellenes 
és tűzszerész szakember, felderítőtiszt, üzemeltető mérnök).  

Fontos továbbá, hogy a létesítmények rendelkezzenek 
egyértelműen azonosítható, térképrészletekkel ellátott 
helyszínrajzzal, mert hatékony támogatást jelenthet a hatósági 
műveletek során. Magyarországon a létesítménybiztosítás 
szegmenseit jellemzően a tulajdonos/ügyvezető, az üzemelteltés 
és a megbízott biztonsági vállalkozás alakítja ki, azonban a 
terrortámadásokkal kapcsolatos intézkedési terv nem része a 
védelmi struktúrának. Fő célkitűzésként kell meghatározni a 
merényletek elkövetésével kapcsolatba hozható személyek 
távoltartását a védett objektumtól és annak közvetlen 
környezetétől, valamint az épületbe történő bejutásuk, 
előkészületi cselekményeik észlelését. A tömegtartózkodási 
helyek potenciális célpontok a terrorizmus perspektívájából, de 
egy megfelelő szakmai színvonalon elkészített 
kockázatértékelésre támaszkodó védelem csökkentheti a 

                                                

10 Department of Defense.  
https://www.wbdg.org/ccb/DOD/UFC/ufc_4_010_01.pdf;  
(letöltés időpontja: 2016.06.12.) 
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támadások valószínűségét, és az elkövetőket is visszatarthatja a 
védett létesítmény célpontként történő megjelölésétől.11 

 

2. A biztonsági szolgálatok terrorellenes 
feladatrendszere 

A terrorcselekményekkel kapcsolatos intézkedési terv 
kialakításához elengedhetetlen a biztonsági kihívások 
sajátosságainak, a védelmi képességeknek, továbbá a 
vagyonvédelmi ágazat ismerete. A személy- és vagyonvédelem 
az őrzési-, illetve védelmi feladatokra rendszeresített, 
rendelkezésre álló erőforrások és eszközök összessége, valamint 
ezek összehangolása a biztonság elérésére irányuló 
tevékenységek érdekében.12 A kockázatelemzés és értékelés 
határozza meg, hogy a deklarált biztonsági szint eléréséhez 
milyen jellegű mechanikai- és elektronikai védelmet, továbbá 
milyen létszámú és szolgálati rendű élőerőt kell alkalmazni. 
Hatékony védelemről akkor beszélhetünk, ha az erőforrások és 
az eszközök aránya, valamint működése optimális. A biztonsági 
szolgálatok terrorizmussal kapcsolatos feladatainak 
megfogalmazása előtt bemutatom a már említett merényletek, 
illetve a célpontválasztások feltételezhető motiváló tényezőit. 
Ezek vizsgálatát és a felmerült információk beépítését a védelem 

                                                

11 BALOGH Zsuzsanna (2013): Az USA védelmi minisztérium által kiadott, 
épületek minimálisan kialakítandó terrorizmus elleni védelmének szabványa – 
egységes létesítményi előírások. Műszaki Katonai Közlöny. XXIII. évfolyam. 2. 
szám. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 
valamint Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztálya. Budapest. 47-
63. o. 

12 BEREK Lajos (2014): Biztonságtechnika. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 
Magyary Program. Budapest. 7-8. o. 
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megszervezésébe rendkívül lényeges munkafolyamatként 
értékelem, ugyanis a magánbiztonsági vállalkozások által védett 
létesítmények a veszélyeztetettségi szint alapján minősíthetők, 
csoportosíthatók. 

 
A párizsi és a brüsszeli támadások lehetséges motivációi: 

• Az Európai Unió közvetlen (helyszínek, támadott civil 
lakosság), az Amerikai Egyesült Államok közvetett 
érintettsége (a koncert előadója); 

• Magas látogatottságú tömegtartózkodási helyek, 
rendezvények, ahol a jelentős áldozatszámmal járó 
támadás rövid időn belül végrehajtható; 

• Több nemzetet érintő elsődleges fizikai (áldozatok, 
sérültek), és másodlagos pszichés hatások 
(hozzátartozók elvesztésével járó trauma, hasonló 
terrorcselekmények bekövetkezésétől tartó félelem) 
kiváltása;  

• Különböző támadási helyszínek – rendvédelmi erők 
műveleteinek megosztása, nehezítése; 

• A média közvetlen (labdarúgó mérkőzés élő közvetítése) 
és közvetett (támadást követő híradások, interneten 
keresztüli tájékoztatás) használata az eseménysorok 
minél szélesebb körű közvetítésére; 

• Üzenet a Nyugatnak: az Iszlám Állammal kapcsolatba 
hozható terrorista sejtek bármikor, bárhol aktivizálják 
magukat – a félelemgenerálás egy új dimenziója, műveleti 
kapacitás, gátlástalan pusztítás demonstrálása. 

 
A párizsi helyszínek térképes vizsgálata alapján 

megállapítható, hogy a Stade de France és a Bataclan között 
viszonylag nagyobb a távolság, míg a további merényletek a 
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színház közvetlen közelében kerültek végrehajtásra.13 Ebből arra 
következtetek, hogy a tervezés során a támadható létszámok, 
valamint a minél jelentősebb és látványosabb pusztítás volt az 
elsődleges szempont, ezért a stadion és a színház lehettek a 
támadás fő célpontjai. A magánbiztonsági szolgálatoknak a 
korábban már említett támadási előkészületek észlelésének a 
módszereire, továbbá az azt követő intézkedési terv 
kidolgozására kell koncentrálnia, mivel kizárólag ezek 
érvényesülése biztosít reális esélyt a merényletek 
bekövetkezésének a megakadályozására, a támadások 
hatékonyságának a mérséklésére. Kiemelt figyelmet kell fordítani 
a megfigyelő jellegű megelőzésre, a gyanús és szokatlan 
magatartási formák felismerésére. Az objektum és közvetlen 
környezetének felderítését célzó gyanús tevékenység 
észlelésekor a megfigyelés eredményeit minden esetben a lehető 
legnagyobb részletességgel, jelentés formájában rögzíteni 
szükséges, majd úgynevezett két-irányú tájékoztatás során a 
vállalkozás vezetésének és az illetékes hatóságoknak is 
továbbítani kell a dokumentumot.  

A keletkezett dokumentumokat minősítéssel és 
hozzáférési jogosultsággal kell ellátni, továbbá meghatározó 
tényezőként kell értelmezni a megfelelő szintű IT biztonságot, 
valamint a nyomtatott formájú dokumentumok tárolásának 
szabályozását. A szakirodalom a legtöbb esetben 
általánosságban alkalmazza a „gyanús tevékenység” 
megfogalmazást, a következőkben meghatározom azokat a 
gyanúsnak értékelhető viselkedési formákat, körülményeket, 
melyek felismerésére a létesítményen belül, illetve annak 

                                                

13 http://www.reuters.com/article/us-france-shooting-timeline-idUSKCN0T31 
BS20151114; (letöltés időpontja: 2016.06.08.) 
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közvetlen környezetében a biztonsági szolgálatoknak 
koncentrálnia szükséges. 

• Biztonságtechnikai képelemzést és azonosítást nehezítő 
álcázások (pl.: baseball sapka, napszemüveg viselése 
belső térben); 

• Nem a hőmérsékleti viszonyoknak megfelelő ruházat – pl. 
melegebb időszakban pulóver, hosszabb kabát, esetleg 
kesztyű viselése; 

• Távolságmérésre utaló lépések tartása; 

• Videó- és fényképfelvétel készítése az épületről 
(bejáratok, belső terek, biztonsági kamerák), 
dokumentálás – biztonsági környezet felderítése; 

• Hosszabb időtartamú, céltalannak tűnő, egyhelyben 
tartózkodás – passzív magatartásforma, lehetséges 
figyelő-pozíció; 

• Biztonsági szolgálat munkatársai mozgásának a 
figyelemmel kísérése, haladási irányváltás vagy hirtelen 
elfordulás a járőrszolgálat közeledésére – kontaktus teljes 
kerülése; 

• Külön pozíciókban elhelyezkedő személyek, akik 
láthatóan kommunikálnak egymással; 

• 2-3 fős határozottan, kommunikáció nélkül haladó 
csoport, a létesítmény jellegéhez nem illő, nagyobb 
méretű táskákkal, csomagokkal (pl. utazótáska 
bevásárlóközpontban); 

• A létesítmény parkolójába (mélygarázs, emeleti garázs), 
vagy közvetlen közelébe érkező – nagyobb eséllyel 
külföldi rendszámú – gépjármű, melyben több személy 
tartózkodik, de a parkolás után is folyamatosan a 
gépkocsiban tartózkodnak. 
Általános irányelvként értékelem a különböző taktikai 

elemek stabilizálását szolgáló gyakorlatok szervezését, 
lebonyolítását, és a biztonsági szolgálatok kiemelt szintű 
tűzvédelmi oktatását (életmentés, tűzoltás, kiürítés, hatósági 
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együttműködés), így ezek részletezésére nem térek ki a cikk 
során.  

A következő ábra a Global Terrorism Database 
(továbbiakban GTD) adatai alapján bemutatja a 2014 és 2015 
között Nyugat-Európában történt terrorcselekmények célpont 
típus szerinti megoszlását, mely egyértelműen igazolja, hogy a 
biztosítási feladatokat a civil lakosság védelmére, a 
robbantásokra, tűzesettel járó merényletekre, továbbá a 
fegyveres támadásokra fókuszálva szükséges meghatározni.  

 

1. számú diagram: Terrortámadások célpontok szerinti 

megoszlása Nyugat-Európában 2014. január - 2015. október14 

                                                

14 Global Terrorism Database. https://www.start.umd.edu/gtd/, (letöltés 
időpontja: 2017.01.11. 
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A célpontok kategorizálása és megoszlása mellett 
említést érdemel szintén a GTD adatai alapján, hogy az 535 
támadásból 220 robbantással, 239 gyújtogatással, tűzesettel járó, 
49 pedig lőfegyverrel elkövetett merénylet volt, illetve 217 
alkalommal a merénylet létesítmény ellen irányult. A 
következőkben vázolom azokat a védelmi megoldásokat, melyek 
merénylet típusokra, támadási módokra összpontosítva kerültek 
megfogalmazásra, így hangsúlyozom, hogy nem az általános 
biztonsági feladatköröket érintik, hanem olyan rendezvények, 
tömegtartózkodási helyek biztosítását, ahol támadással 
kapcsolatos információ merült fel, vagy a terrorfenyegetettség 
szintje valamely tényező miatt jelentősen magasabb a régiós 
átlagnál. 

 

A lőfegyverrel elkövetett támadásokra adott válaszreagálás 
lehetséges elemei  

A párizsi Bataclan-színháznál kézi lőfegyvereket 
alkalmaztak a támadók, mely szituációk intézkedéstaktikai 
tervezése alapos átgondolást igényel, ugyanis a jelenlegi 
magánbiztonsági szféra semmilyen szempontból nincs 
felkészülve hasonló eseménysorok kontrolljára.  

Azoknak a feladatoknak a konkretizálása az elsődleges, 
melyek akadályt képezhetnek a terrorista támadások végrehajtói 
számára, és lehetőséget biztosítanak a célpontok fokozott 
védelmére a következők szerint.  

• Rendezvénybiztosítási feladatok/beosztások kiegészítése 
egy úgynevezett „külső védelmi gyűrűvel”; 

• Cél: az objektum (rendezvényhelyszín) közvetlen 
környezetének, megközelítési útvonalainak folyamatos 
megfigyelése, a merényletek előkészületeinek észlelése; 
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• Civil ruhás egység, modern és stabil működésű egyfüles 
fülhallgatós, fül mikrofonos kommunikációs eszköz 
használata – fedetten tartja a figyelőpozícióba beosztott 
egységet; 

• Támadásra utaló gyanús magatartásformák azonosítása 
– fontos a merénylők helyszínre érkezésének azonnali 
detektálása, hogy reális esély és megfelelő idő maradjon 
a védelmi tervben foglaltak hatékony alkalmazására; 

• Merénylet előkészületeinek észlelése esetén a külső 
védelmi gyűrű azonnal elrendeli a rendezvény belső 
terének biztonsági zónává alakítását, bejutás-biztos 
zárását mechanikai megoldásokkal, aktív fizikai akadályt 
képezve a támadóknak; 

• Amennyiben a létesítmény bizonyos szerkezeti elemei 
nem védenek a lövedékek ellen (pl. nagyobb méretű 
utcafronti üvegfelületek), a bent tartózkodókat lövedékek 
ellen védett helyiségekbe, fedezékek mögé kell terelni, 
illetve a földre kell fektetni a megfelelő kommunikációval; 

• Terrorellenes különleges egységek (Terrorelhárítási 
Központ) azonnali értesítése mobileszközzel, előre 
rögzített gyorstárcsázási móddal – az összes érdemleges 
információt továbbítani kell (pontos helyszín, támadók 
létszáma/leírása, esetlegesen gépkocsijuk 
elhelyezkedése/leírása, feltételezett fegyverzet/tűzerő, 
veszélyeztetett létszám, aktuális szituációk).  

• Leghatékonyabb tájékoztatási mód: hatóság folyamatos 
tájékoztatása (élő kommunikáció) az aktuális helyzetről, 
ugyanis a merénylők mozgása (a támadás) térben 
folyamatosan tolódhat (pl. új célpontok keresése, 
menekülés); 

• A közterületen, támadási zónában maradt személyek 
védelmének megszervezése. A közvetlen veszélyben lévő 
civileket a biztonsági bejáráson felmért menekülési 
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útvonalakra kell irányítani, fedezékek ajánlása mellett, idő 
hiánya esetén földre fektetésük; 

• Kizárólag egyedi esetekben a rendezvény időtartamára 
lövedékálló pajzs engedélyezésének a kérdése – mobil 
fedezék képezhető és a fegyveres rendvédelmi egységek 
helyszínre érkezéséig jelentősen növelhető adott 
szituációkban a túlélési esély; 

• Amennyiben a terrorelhárító egységek felszámolták, 
megszakították a támadást és ez egyértelműen 
megállapítható, a hatósági együttműködés előírásai az 
irányadók. 
 
Egy fegyveres terrorista csoport támadására nem 

határozható meg olyan védelmi stratégia, mely egységesen 
alkalmazható lenne a jellemző támadási módok kezelésére. 
Indokoltnak tartom azonban azoknak a módszereknek a 
keresését, melyek képesek a merényletek hatékonyságát 
csökkenteni, a támadási folyamatot, a végrehajtók cselekményét 
megtörni, akadályozni, és így a korábban említett kritikus 
időszakban a civil célpontok túlélési esélyeit javítani. 
 

A robbantásos merényletek elleni védelem megszervezése 

Az öngyilkos robbantások és a szállítójármű 
alkalmazásával történő támadásokkal kapcsolatosan nem vagy 
csak nehezen definiálható olyan védelmi rendszer, mely kizárná, 
illetve minimálisra csökkentené a merényletek bekövetkezésének 
az esélyét, így elsősorban a csomagban elhelyezett 
robbanószerkezettel elkövetett támadások elleni felkészülést 
tárgyalom. A robbantások statisztikái alapján a leggyakoribb a 
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merénylő által működtetett parancsindítású, rádióvezérlésű IED15 
alkalmazása, melyeket azonnali tűzgyújtással, késleltetéssel, 
vagy távirányítással lehet aktiválni.16 A detonáció az elkövető által 
kiadott jelre, az általa legalkalmasabbnak tartott időpontban 
történik, ezért az indítást végrehajtó személynek megfigyelés 
alatt kell tartania a célpont helyzetét és a robbanószerkezetet is. 
Az IED elleni védelem területei az alábbiak: 

• célpontként megjelölt létesítmény és közvetlen 
környezetének minden részletre kiterjedő ismerete;  

• IED-re utaló gyanús körülmények felismerésének a 
képessége; 

• válaszreagáló intézkedések rendszere.  
A robbantások előkészületeinek az azonosításához 

magas szintű szakmai felkészültség, valamint modern 
biztonságtechnikai rendszer is szükséges.17 A magánbiztonsági 
szférában a különböző kamerarendszerek a biztonságtechnika 
alapvető erőforrásai, melyek fő funkciója, hogy megfigyelje és 
rögzítse a telepített kamerák látókörébe eső cselekményeket. A 
„speed dome” típusú kamerák motorosan mozgathatók és nagy 
sebességgel, akár 360 fokban, függőlegesen 180-190 fokban is 
elfordíthatók, így egyetlen kamerával jelentősen nagyobb 
területeket képesek megfigyelni, továbbá elérhető a hatékony 
képelemzést támogató 40x-es zoom is. A biztonságtechnika 
minősége, stabil működése, illetve a monitorszobába beosztott 

                                                

15 IED – Improvised Explosive Device – improvizált („házilag készített”) 
robbanószerkezet. 

16 DARUKA Norbert (2013): A bűnös célú/terror jellegű robbantások és az 
ellenük való védekezés lehetőségei, különös tekintettel a tűzszerész feladatok 
ellátására. PhD értekezés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki 
Doktori Iskola. Budapest. 44-45. o., 75. o. 

17 KOVÁCS Zoltán (2014): Az improvizált robbanóeszközök elleni védelem 
elvei, módszerei és eljárásai. Budapest.12. o., 50. o. 
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személy szakmai kompetenciája létfontosságú tényezői az IED 
elleni védekezésnek, melynek további feltételei és javasolt 
taktikai megoldásai a következők. 

• A kor biztonsági kihívásai és az általános irányelvek 
alapján telepített, modern biztonságtechnikai rendszer 
(bejutási pontok, tömegtartózkodásra alkalmas 
épületrészek, illetve a belső zónák területét lehető 
legnagyobb százalékban lefedő kamerarendszer, magas 
minőségű monitorkép, gyors képelemzés); 

• Stabil vételű belső és külső kommunikációs eszközök 
(URH/mobiltelefon); 

• Folyamatos monitorfigyelés, speciálisan felkészített 
járőrszolgálat; 

• Gazdátlan, gyanús csomag észlelése során az alábbi 
intézkedések javasoltak: 

- Biztonsági szolgálat teljes létszámának értesítése, 
felkészítése az intézkedési terv aktiválására; 

- Azonnali videóelemzés – a csomagelhelyezés 
idejének, módjának vizsgálata, feltételezett 
gyanúsítottak azonosítása (személyleírás 
rögzítése); 

- Helyszín biztosítása, zárása (1 kézitáska esetén 
minimum 50 méteres biztonsági távolság a 
National Counterterrorism Center – Nemzeti 
Terrorizmusellenes Központ ajánlása alapján18, 
mely a csomag méretétől függően arányosan 
növelhető); 

                                                

18 PETŐ Richárd (2013): Épületvédelem metódusa robbantásos 
cselekmények ellen. Műszaki Katonai Közlöny. XXIII. évfolyam, 2013. 1. szám. 
Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály. Budapest. 55. o. 
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- Amennyiben a videóelemzés merényletre utaló 
körülményeket állapít meg – hatóságok értesítése, 
kiemelt tekintettel a Terrorelhárítási Központra és 
a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálatára,  

- Az elkövetők tartózkodási helyzetének felderítése, 
folyamatos megfigyelés alatt tartása – az 
információ azonnali továbbítása a Terrorelhárítási 
Központ felé; 

- A létesítmény teljes és gyors kiürítése a lezárt 
zónától távolodva, menekülési útvonalak 
járhatóságának biztosítása, civil lakosság részéről 
kialakulható pánikszituációk kontrollja; 

- A robbantások általában tűzesettel és az épület 
szerkezeti elemeinek sérülésével járnak, így fel 
kell készülni az életmentésre, tűzoltásra, hatósági 
együttműködésre, a tűzriadó tervben foglaltak 
végrehajtására;  

• Amikor a robbantás nagy valószínűséggel be fog 
következni, és a teljes kiürítés nem befejezett, a 
következőket javaslom: 

- A támadási zóna közvetlen közelében tartózkodó 
személyek fedezékek mögé terelése, földre 
fektetése (részleges repeszvédelem); 

- Energiaszolgáltató központok zárása, liftek, 
mozgólépcső leállítása (bár a modern 
tűzjelzőberendezések automatikusan letiltják 
azokat); 

- Gyors tájékoztatás, hogy a ruházatukat helyezzék 
az arcuk elé, és azon keresztül lélegezzenek a 
robbanás után (füstmérgezés kialakulási 
esélyének, szintjének csökkentése); 

- Életmentés, elsősegélynyújtás támogatása; 
- A robbantás utáni kiürítésnél az épülettörmelékek, 

sérült épületrészek felmérése, figyelemmel 
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kísérése, és azoknak a helyszíneknek a kerülése, 
zárása, melyek veszélyeztetik a létesítményben 
tartózkodók biztonságát; 

- Hatósági együttműködés, mentési műveletek 
támogatása. 

 
A csomagba elhelyezett robbanószerkezet 

alkalmazásával végrehajtott merényletekkel kapcsolatosan meg 
kell határozni azokat az erőforrásokat és feladatokat, melyek 
minimalizálják a robbantással elkövetett támadások 
előfordulásának a lehetőségét, támogatják az előkészületi 
cselekmények azonosítását célzó megfigyelési folyamatok 
hatékonyságát, az IED elleni védekezés rendszerét. Az említett 
támadási módok mellett felmerült a túszhelyzet kezelésének 
kérdése is, de mivel Nyugat-Európában 2014. és 2015. október 
között a GTD adatbázisa alapján összesen 3 túszhelyzet fordult 
elő, – mely módszer jellemzően csak bizonyos 
terrorszervezeteket és adott régiókat érint (Boko Haram/Nigéria, 
Iszlám Állam/Közel-Kelet) – így a részletesebb tárgyalásától 
eltekintettem. 
 

Összegzés 

Magyarország terrorfenyegetettségi szintje jelentősen 
alacsonyabb, mint a nagy létszámú muszlim közösséggel 
rendelkező nyugat-európai nemzeteké. Hazánkban napjainkig 
nem történt a párizsi vagy a brüsszeli merénylethez hasonló 
támadás, azonban a megelőzés időszaka egyik legfontosabb 
feladatának tartom a közelmúlt Európai Unión belül történt 
terrorcselekményeinek elemzését, értékelését. A megállapítások 
alapján szükséges vizsgálni, hogy a magánbiztonsági szektor 
számára mely védelmi megoldások integrálása elengedhetetlen, 
hogy a jelenleginél magasabb szintű terrorellenes 
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feladatrendszer álljon a civil biztonsági szolgálatok 
rendelkezésére. A terrorizmus szemszögéből potenciális 
célpontnak minősíthető tömegtartózkodási helyeken, 
létesítményekben a biztonsági szolgálatoknak rendelkezniük kell 
azokkal a képességekkel, melyek lehetővé teszik számukra 
bizonyos viselkedési formák, gyanús körülmények, valamint 
előkészületre utaló cselekmények felismerését, továbbá 
megfelelő kapacitással a kidolgozott válaszintézkedések 
aktivizálására a terrortámadások hatásainak mérséklése 
érdekében.  
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