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Nyilatkozat

Az Európai Bizottság szolgálatai (DG HOME) szeretnék elismerni az uniós védelmi biztonsági 
tanácsadóktól, a hitszövetségektől és számos istentiszteleti helytől, különösen Belgiumitól kapott 
értékes támogatást és hozzájárulást az útmutató elkészítéséhez. 

Külön köszönet illeti a belga szövetségi rendőrség, a svéd rendőrség, az Európai Zsidó 
Kongresszus és az EU Magas Kockázatú Biztonsági Hálózatának tagjait is, akiknek értékes 
szakértői hozzájárulása lehetővé tette a tartalom alakítását és megalapozta ezt a kézikönyvet.
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1. Előszó

2020. december 9-én az Európai Bizottság előterjesztette az EU új, 2020-2025-re szóló, 
terrorizmus elleni programját1, amelyben a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy 
azokra a kiemelt területekre összpontosít, ahol az EU értéket teremthet az európai 
biztonság növelésére irányuló tagállami erőfeszítések támogatása szempontjából. 

Elismert, hogy a vallásgyakorlási helyszínek kitüntetett szimbolikus értéket képviselnek, 
és gyakran váltak a terroristák célpontjaivá. Ezért a Bizottság szolgálatai kiemelt 
feladatnak tartják e helyszínek védelmének megerősítését oly módon, hogy elősegítik a 
különböző vallási közösségek közötti és az illetékes nemzeti hatóságokkal kialakítandó 
együttműködést, és támogatják a helyszínek fizikai védelmét javító projekteket. 

Első lépésként a Bizottság szolgálatai elkészítették ezt a rövid útmutatót, hogy segítséget 
nyújtsanak a vallásgyakorlási helyszíneknek az őket fenyegető kockázatok 
felmérésében és olyan intézkedések végrehajtásában, amelyek fokozzák a 
terrorizmussal szembeni védelmüket. 2021-től további intézkedésekre kerül sor az 
érdekelt felek tudatosságának, védelmének és kapacitásának növelése érdekében, 
különösen a nyilvános terek védelmével foglalkozó uniós üzemeltetői fórumon 
keretében, valamint a Belső Biztonsági Alap rendőrségi együttműködést támogató 
eszközén keresztül pénzügyileg releváns projektek támogatása révén. 

A 2019. március 20-i bizottsági szolgálati munkadokumentumban 2  már értékes 
iránymutatás található a nyilvános terek védelmének elősegítéséről, amely az uniós 
üzemeltetői fórum keretében a köz- és magánszféra közötti átfogó párbeszéd során 
összegyűjtött észrevételekből táplálkozik. Ez az iránymutatás azonban általános jellegű, 
és a nyilvános terek üzemeltetőinek valamennyi típusára vonatkozik. Tekintettel a 
vallásgyakorlási helyszínek jelenlegi terrorfenyegetettségére, a Bizottság szolgálatai 
elengedhetetlennek tartották, hogy e rövid útmutató segítségével további olyan bevált 
gyakorlatokat határozzanak meg, amelyek kifejezetten a vallásgyakorlási helyszínek 
védelmére és azok egyedülálló jellegére vonatkoznak. 

A Bizottság konzultációt folytatott az uniós üzemeltetői fórummal erről a rövid 
útmutatóról, amelyet dinamikusan frissülő dokumentumként alakított ki, és így szükség 
szerinti naprakésszé fogja tenni és felül fogja vizsgálni. 

1 COM(2020) 795 final. 
2 SWD(2019) 140 final. 
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2. A rövid útmutató célja

Ezt a rövid útmutatót a Bizottság szolgálatai (a Belügyi Főigazgatóság védelmi 
biztonsági tanácsadó csoportja) dolgozták ki, együttműködésben a kiemelt 
kockázatú nyilvános terek biztonságával foglalkozó uniós hálózat rendőri 
egységeivel. A hálózatot 2018-ban hoztak létre a nyilvános terek és a kiemelt 
kockázatú helyszínek védelmének támogatása érdekében. 

Rendkívül nehéz olyan egységes útmutatót kidolgozni, amely egyaránt érvényes a 
buddhizmus, a kereszténység, az iszlám, a judaizmus és más vallások vallásgyakorlási 
helyszíneire. A cél néhány alapvető útmutató elv megfogalmazása, a vallásgyakorlási helyszínek 
szakrális jellegének megőrzése mellett. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen útmutató: 

- célja, hogy elősegítse a vallásgyakorlási helyszínek véletlenszerű erőszakos cselekmények
elleni védelmét, és kevésbé hatékony a kifinomult terrorista merényletekkel szemben.

- olyan vallásgyakorlási helyszíneken, amelyek méretük vagy elhelyezkedésük miatt „alacsony
kockázatúnak” tekinthetők, általános figyelemfelhívásra és alapvető biztonságépítésre szolgál.

- nem annak értékelésére irányul, hogy mely vallásgyakorlási helyszínek jelentenek „magasabb
kockázatot” szimbolikus elhelyezkedésük, vallási eseményekkel vagy különösen fontos
személyek látogatásaival kapcsolatos lehetséges fenyegetések miatt.

- a tájékozottság fokozását tűzi ki célul, és kísérletet tesz annak vizsgálatára, hogy a
vallásgyakorlási helyszínek mennyire ellenállóképesek bizonyos fenyegetésekkel, például az
alábbiakkal szemben: járművek, tűzfegyverek, robbanóanyagok, vágó- és szúrófegyverek.

Járművel kapcsolatos fenyegetések     Tűzfegyverrel kapcsolatos fenyegetések      Robbanóanyaggal 
kapcsolatos fenyegetések Vágó- és szúrófegyverekkel kapcsolatos fenyegetések 
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Amikor tragédia következik be... 
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3. A kockázat kezelése

A vallásgyakorlási helyszínek háborítatlanságára vonatkozó elvek megsértése nélkül is 
foganatosítani lehet bizonyos intézkedéseket, amelyek visszatarthatják vagy 
elrettenthetik azokat a potenciális támadókat, akik előzetes felkészülés nélkül lépnek 
akcióba, és pusztán találomra, könnyen megközelíthető célpontként választanak 
vallásgyakorlási helyszínt. 

Egyes nagyon alapvető biztonsági intézkedések rendkívül hatékonynak bizonyulhatnak, 
például a 2019. évi hallei merénylet során egy erős ajtózár akadályozta meg, hogy a 
lövöldöző férfi bejusson a zsinagógába és ott ártatlan hívőket öljön vagy sebesítsen meg. 

Bizonyos alapvető biztonsági lépések és intézkedések – például az alábbiak – távol tarthatják 
azokat a támadókat, akik találomra választják ki a támadás helyszínét: 

 Vizuális elrettentés: táblák, őrhelyek és -fülkék, akár CCTV-kamerák és -

táblák utánzatainak kihelyezése, valamint egyéb olyan intézkedések, amelyek szigorú
biztonsági intézkedések látszatát kelthetik, ami esetleg elriaszthatja a támadókat.

 Észlelési képesség: a személyzet tudatosságának növelése, a különös

és rendellenes viselkedés vagy közvetlen fenyegetések észlelését elősegítő alapvető
feltételek kialakítása, fizikai intézkedések mérlegelése, zártláncú televízió, az
elhagyott és gyanús csomagok ellenőrzése.

 Reagálási képesség: potenciális fenyegetés észlelése esetén olyan

működőképes riasztási rendszer kialakítása, amely titokban vagy nyíltan
figyelmeztetheti a vallásgyakorlási helyszín munkatársait, személyzetét és a híveket,
valamint a bűnüldöző szerveket a potenciális veszélyre, és lehetővé teheti a
menekülés megkezdését.

Bár a vallásgyakorlási helyszín belüli biztonságért a vallási szervezet felel, a támadók a 
múltban az ilyen helyszíneken kívüli területeket és az ott tartózkodó híveket is célba 
vettek. A mecsetből távozó hívekkel szemben 2017-ben Londonban egy teherkocsival 
elkövetett támadás és más támadások példái azt mutatják, hogy az üzemeltetőknek 
nemcsak az intézményen belüli biztonságot kell szem előtt tartaniuk, hanem a 
vallásgyakorlási helyszínt övező terület biztonságát is, amely szintén célponttá válhat. 
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A vallásgyakorlási helyszínt határoló járdák vagy területek bizonyos időszakokban a 
hívekkel szembeni, találomra elkövetett támadások célpontjává válhatnak. Ezért, bár a 
Covid19-járvány miatt bevezetett, a közösségi kontaktusok korlátozására vonatkozó 
szabályok miatt különösen nehezen lehet védekezni az ilyen támadásokkal szemben, a 
biztonsági koncepcióknak figyelembe kell venniük a vallásgyakorlási helyszínek fizikai 
határain kívül jelentkező sebezhetőségeket is. 

Az ilyen sebezhetőségek kezelése gyakran megköveteli, hogy köz- és magánszféra 
közötti partnerség és megalapozott közösségi védelmi programok úján biztonsági 
partnerséget alakítsanak ki a vallásgyakorlási helyszínek üzemeltetői és a hatóságok 
között. 
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4. Az alapvető tudatosság kialakítása

Ha minden lehetséges fenyegetéssel szemben 
megkísérelnénk megoltalmazni a 
vallásgyakorlási helyszíneket, akkor pontosan 
azzal az elvvel kerülnénk szembe, amit ezek a 
helyszínek képviselnek. Ezért a 
vallásgyakorlási helyszíneken tiszteletteljes és 
kiegyensúlyozott módon kell kezelni a 
biztonság és a biztonsággal kapcsolatos 
tudatosság kérdését annak érdekében, hogy 

megőrizzük e helyszínek szakrális jellegét. 

A folyamat megtervezésekor a következő néhány alapvető szempontot kell mérlegelni: 

- Melyek a legfontosabb fenyegetések, és hogyan folytassam le a kockázatértékelési
eljárást?

- Milyen veszélyeket kell enyhíteni, és milyen következményekkel jár egy támadás?

- Melyek a sérülékenységek, és milyen kockázatokat vagyok hajlandók elfogadni?

- Milyen intézkedéseket tehetek a vallásgyakorlási helyszínemen?

A vallásgyakorlási helyszín személyzetének és vallási vezetőinek biztonsági 
tudatossága és felkészültsége alapvetően fontos ahhoz, hogy képesek legyenek 
felismerni a közelgő erőszakos cselekmények jeleit és reagálni tudjanak azokra. 

A kockázatelfogadás a kockázatkezelés része, és minden biztonsági folyamat lényeges 
elemét képezi – ez alól a vallásgyakorlási helyszínek sem jelentenek kivételt. Ezért a 
vallásgyakorlási helyszínek esetében a megfelelő biztonsági folyamat és intézkedések 
kialakítása, megtervezése és végrehajtása során a hagyományos fenyegetések 
kerülnek figyelembevételre a vallásgyakorlási helyszínek fizikai jellegéhez igazított 
kockázatértékelési mechanizmus alapján. 

A különböző vallásgyakorlási helyszínek 
és vallások elleni korábbi támadások 
nyomán eltérő biztonsági kultúra és 
tudatosság alakult ki a különféle vallások 
és azok vallásgyakorlási helyszínei 
esetében. 

E téren további munkára van szükség. 
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5. A vallásgyakorlási helyszíneinek biztonsági
értékelésére vonatkozó elvek

Számos fizikai eltérés van a különféle vallásgyakorlási helyszínek között. Ezek az eltérések 
még ugyanazon a felekezeten belül is jelentős szerepet játszhatnak, ezért visszafogott 
megközelítést kell alkalmazni a kis- és közepes méretű vallásgyakorlási helyszínek 
értékelésekor. 

Tudatában kell lenni annak, hogy bár a kockázat csekély, számos ok miatt egy kis 
vallásgyakorlási helyszín ugyanúgy az alkalmi támadó célkeresztjébe kerülhet, mint egy 
szimbolikus értékkel bíró nagy méretű nevezetesség. 

Az alábbi irányadó kérdések és a biztonsági ellenőrző lista célja, hogy segítséget 
nyújtson az Ön létesítménye biztonságának értékeléséhez, és javaslatokat tegyen néhány 
lehetséges alapvető intézkedésre. A képek célja a lehetséges helyzetek bemutatása és az 
értékelést végző személyek segítése. 

a) Azonos biztonsági szintet tart-e fent a létesítményében bizonyos szezonális események
(hanuka, ramadán, karácsony stb.) során, amikor a fenyegetés magasabb lehet?

b) Rendelkezik-e a vallásgyakorlási helyszín előtt elhelyezett, arra utaló
jelzéssel, hogy a létesítményen belül biztonsági intézkedéseket alkalmaznak?

c) A fő belépési pontok szabadon megközelíthetők-e, vagy a belépni kívánók
szemrevételezése után engedélyezik-e a vallásgyakorlási helyszínre való
belépést?

d) Az Ön létesítményét érték-e korábban vandál cselekedetek, gyűlöletkeltő
és rasszista graffitik, fenyegető telefonhívások vagy e-mailek, a közösségi
médiában megjelenő fenyegetések és egyéb atrocitások?

e) A hívek összegyűlnek-e a vallásgyakorlási helyszín közelében a vallási
tevékenységek előtt vagy után? A gyülekezési helyek ki vannak-e téve az
esetleges gázolásos támadásoknak vagy más lehetséges veszélyeknek?
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f) Vannak-e olyan oldal- vagy hátsó bejáratok, amelyek lehetővé teszik a
vallásgyakorlási helyszínre való bejutást? Kinyithatók-e ezek kívülről, és előre nem
várt módon be lehet-e jutni a vallásgyakorlási helyszínen belülre? Használhatók-e
ilyen kijáratok a kijutáshoz vagy kint tartózkodó személyek beengedéséhez?

g) Melyek a vallásgyakorlási helyszínről kivezető menekülési útvonalak?
Rendszeresen tesztelik-e az útvonalakat annak ellenőrzése érdekében, hogy az ajtók
és az útvonalak nincsenek-e elzárva, és lehetővé teszik-e a várhatóan ott távozók
menekülését? Vannak-e olyan biztonságos helyiségek a létesítményen belül,
amelyek megbízható menedéket jelenthetnek a támadók ellen?
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h) Biztosít-e az Ön vallásgyakorlási helyszíne parkolási lehetőségeket, ezek a
parkolóhelyek nyitottak, vagy előírják a belépés valamilyen ellenőrzését? Fel lehetne-
e használni a parkolót bombatámadás elkövetésére? Fel lehetne-e használni a
parkolót tűzfegyverrel elkövetett támadások helyszíneként (pl. rossz világítás) (alább
a christchurchi Al Noor mecset parkolója az áldozatok autóival)?

i) A főkapu vagy a bejutási pont zárható-e, és
a bejárat elég erős-e ahhoz, hogy
megakadályozza a külső betörési kísérleteket?
Milyen intézkedéseket lehetne tenni a bejutási
pont megerősítése érdekében?

j) Ha az Ön létesítményén kívül fenyegető
helyzet alakul ki, gyorsan be- és lezárható(k)-e
a hozzáférési pont(ok) a bejutás
megakadályozása és a hívők védelmének
garantálása érdekében?

Below - Synagogue attacker shooting at the locked door 

Below -Fire arms attacker outside New York church 
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k) Milyen esetleges hangtalan riasztási rendszert
lehetne telepíteni a létesítmény személyzetének
riasztására abban az esetben, ha Ön vagy a szertartást
celebráló vallási vezető(k) a vallásgyakorlási helyszínen
belül gyanús viselkedést észlel(nek), megvalósítható-e
hangtalan riasztási rendszer, telepíthető-e WI-FI
rendszer? Veszélyhelyzet esetén lesz-e ideje megnyitni
az okostelefonján futó alkalmazást és aktiválni a
riasztást?

l) Képes-e az Ön zártláncú televíziója megfigyelés alatt tartani a legfontosabb
területeket, és lehetővé teszi-e, hogy a személyzet azonosítsa az esetleges különös
viselkedést? Folyamatosan figyeli-e képzett személyzet a zártláncú televíziót, hogy
felderíthető legyenek a gyanús cselekmények? Ellenkező esetben ezt az eszközt a
bűncselekményeket (lopás és más típusú bűncselekmények) követő nyomozásokat
segítő eszköznek kell tekinteni. Létezik-e olyan belépés-ellenőrző rendszer, amely
kapcsolódik a zártláncú televíziós megfigyeléshez? Lehetővé tenné-e a zártláncú
televíziós megfigyelés a reagálást és az Ön létesítményének védelmét?

CCTV of Mosque firebomber in Australia.   Security fighting with axe attacker outside Ukrainian Synagogue 
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m) Létezik-e olyan biztonsági rendszer, amely kapcsolódik a
hangtalan riasztáshoz? Ez a hangtalan riasztás kapcsolódik-e a
rendőrséghez vagy magán biztonságszolgáltatóhoz? Tesztelte-e a
közelmúltban a hangtalan riasztásra adott reagálást? Mennyi a
reagálási idő az adott riasztásokra?

n) Ellenséges megfigyelés – a támadók különböző eszközöket használtak a különféle
célpontok biztonsági helyzetének vagy elrendezésének megfigyelésére, áttekintette-e
Ön az interneten rendelkezésre álló adatokat (pl. Google Streetview, élő webkamerák –
pl. windy.com) annak megállapítása érdekében, hogy nagyon részletesen megjelenítik-
e az Ön létesítményét és támpontot nyújthatnak-e a támadóknak? A létesítmény
működése lehetőséget nyújthat-e robbanóanyagok elrejtésére (pl. szeméttárolók és
egyéb tárolóeszközök)?

o) Ha nem telepíthet zártláncú televíziós rendszert, el tudna-e helyezni olyan zártláncú
televíziós kamera utánzatokat, amelyek azt a benyomást kelthetik, hogy a hely alaposan
megfigyelt és biztonságos? El tudna-e helyezni biztonsági címkéket a létesítményen
kívül parkoló szolgálati gépkocsikon, azt a látszatot keltve, hogy biztonsági személyzet
van jelen?
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p) Telepíthet-e olyan kis méretű biztonsági
fülkét a vallásgyakorlási helyszínen kívül,
amellyel a biztonsági személyzet jelenlétének
látszatát szándékozik kelteni?

q) Rendszeresen ellenőrzik-e
vallásgyakorlási helyszínen hagyott
csomagokat és tárgyakat? Jelentős számú
küldemény érkezik az Ön létesítményéhez? A
terroristák postai küldeményekkel is támadást
intézhetnének ellene?

r) Amint a vallásgyakorlási helyszínek elleni
korábbi támadásokból kiderült, a vallási vezetők is támadás célpontjává válhatnak,
ezért felmerül a kérdés, milyen intézkedéseket tesznek a védelmük érdekében? A
vallási vezetők változtatják-e útvonalukat, amikor a vallásgyakorlási helyszínre
utaznak, illetve onnan távoznak? Beépíthető-e előre némi kiszámíthatatlanság a
rutinszerű napi teendőikbe?

s) Végeztek-e már bármilyen típusú veszélyhelyzet-reagálási gyakorlatot annak
felmérése céljából, hogy munkatársaik hogyan fognak teljesíteni egy válsághelyzetben?
A vallásgyakorlási helyszínen dolgozó vagy az ott folyó tevékenységeket elősegítő
személyzet tudja-e, hogy milyen eljárásokat kell alkalmazni veszélyhelyzet esetén (a
betöréssel kapcsolatos forgatókönyvek kivételével)? Végzett-e bármilyen biztonsági
felvilágosító tevékenységet munkatársai körében?



Rövid uniós útmutató  
a vallásgyakorlási helyszínek védelmének támogatásáról 
2021. május 

18 

t) Kialakított-e hatékony és világos kommunikációs csatornát az Ön vallásgyakorlási
helyszínén kialakuló veszélyhelyzetre való reagálásban érintett hatóságokkal (pl.
rendőrség, polgári védelem, tűzoltók és katasztrófavédelem)? A személyzet tagjai közül
mindenki tisztában van ezekkel a csatornákkal?

u) Létesített-e munkakapcsolatot a vallásgyakorlási helyszínek biztonságáért felelős
hatóságokkal annak érdekében, hogy biztonsági tájékoztatást és egyéb, a releváns
kockázatokra vonatkozó információkat kapjon?

v) Igénybe veszi-e a közösségi média platformjait arra, hogy
felhívja a hívők figyelmét a vallási tevékenységekkel kapcsolatos
részletekre? Ha igen, mérlegelné-e, hogy bizonyos alapvető
biztonsági üzeneteket is beépítsenek az ilyen jövőbeli
kommunikációba annak érdekében, hogy növeljék a biztonsággal
kapcsolatos tudatosságot, anélkül, hogy aggodalmat keltenének a
hívők körében?
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w) Teremtettek-e potenciális sebezhetőségeket a
Covid19-világjárvánnyal szembeni intézkedések,
például a közösségi kontaktusok korlátozása? Ki
lehetnek-e téve a hívők olyan veszélyeknek, mint
például a gázolásos támadás vagy a tűzfegyverrel
elkövetett támadás, amikor az Ön vallásgyakorlási
helyszínének közelében tartózkodnak?

Az ellenőrzőlista és az útmutató használatakor az értékelését különböző olyan 
intézkedésekre és szakaszokra bonthatja, amelyek hatással lehetnek a 
vallásgyakorlási helyszínre vagy eseményre: 

– A vallásgyakorlási helyszín környéke –

– A vallásgyakorlási helyszín megnyitása –

– A hívek érkezése —

– A vallási esemény —

– A hívek távozása –

– A vallásgyakorlási helyszín bezárása –

* * *

6. Segítséget nyújthat-e az EU?

Az uniós védelmi biztonsági tanácsadók szakértői csoportja készen áll arra, hogy 
technikai tanácsadással segítse Önt. 

Ha kérdése van e rövid útmutatóval és annak tartalmával kapcsolatban, kérjük, e-
mailben küldje el kérdését az EU-PSA@ec.europa.eu címre, és gyorsan válaszolunk 
Önnek. 

Ne feledje, hogy sürgős kérdések esetén nem szabad haboznia és azonnal fel kell 
vennie a kapcsolatot a helyi rendőrséggel vagy nemzeti hatósággal. 

mailto:EU-PSA@ec.europa.eu
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Emlékeztető ellenőrzőlista 

Szám Kérdés – Aggodalomra okot adó terület A létesítmény 
helyzete 

Cselekvési pont 

1. Milyen módon ellenőrzöm a belépést? A főbejáratok 
teljesen nyitottak-e? Szemrevételezés után 
engedélyezik-e a belépést kérelmezők számára a 
vallásgyakorlási helyszínre való belépést? 

 OK  Nem OK 

2. A főkapu vagy a bejutási pont zárható-e, és a szerkezet 
elég erős-e ahhoz, hogy megakadályozza a külső 
betörési kísérleteket, milyen intézkedéseket lehetne tenni 
a bejárat megerősítésére? 

 OK  Nem OK 

3. Vannak olyan oldal- vagy hátsó bejáratok, amelyek 
lehetővé teszik a vallásgyakorlási helyszínre való 
bejutást? kinyithatók-e ezek belülről vagy kívülről, és 
előre nem várt módon be lehet-e jutni a vallásgyakorlási 
helyszínen belülre? 

 OK  Nem OK 

4. Ha az Ön létesítményének kapuja előtt fenyegető helyzet 
alakul ki, a bejutás megakadályozása és a hívek védelme 
érdekében gyorsan be- és lezárható-e a hozzáférési 
pont, amikor kívül veszélyhelyzet alakul ki? 

 OK  Nem OK 

5. Biztosít-e az Ön vallásgyakorlási helyszíne parkolási 
lehetőségeket? van-e belépés-ellenőrzés vagy ezek a 
parkolóhelyek teljesen nyilvánosak? Fel lehetne-e 
használni a parkolót bombatámadás elkövetésére? 

 OK  Nem OK 

6. A hívek összegyűlnek-e a vallásgyakorlási helyszín 
közelében a vallási tevékenységek előtt vagy után? A 
gyülekezési helyek ki vannak-e téve az esetleges 
gázolásos támadásoknak vagy más lehetséges 
veszélyeknek? 

 OK  Nem OK 

7. Abban az esetben, ha a személyzet vagy 
vallásgyakorlási helyszínt irányító vallási vezető gyanús 
viselkedést észlel a vallásgyakorlási helyszínen belül 
tartózkodó személy vagy csoport részéről, milyen 
esetleges intézkedéseket lehet tenni a személyzet 
riasztása érdekében? 

 OK  Nem OK 

8. Képes-e a zártláncú televíziója megfigyelés alatt tartani a 
területeket, lehetővé téve az Ön számára a 
létesítményén belüli vagy kívüli esetleges különös 
viselkedés azonosítását? Folyamatosan figyelik-e a 
zártláncú televíziót? Létezik-e olyan belépés-ellenőrző 
rendszer, amely kapcsolódik a zártláncú televíziós 
megfigyeléshez? Lehetővé tenné-e a zártláncú televíziós 
megfigyelés a reagálást és az Ön létesítményének 
védelmét? 

 OK  Nem OK 

9. Létezik-e olyan biztonsági rendszer, amely kapcsolódik a 
hangtalan riasztáshoz? A hangtalan riasztás kapcsolódik-
e a rendőrséghez vagy magán biztonságszolgáltatóhoz? 
Tesztelte-e a hangtalan riasztásra adott reagálást? 
mennyi a reagálási idő az adott riasztásokra? 

 OK  Nem OK 

10. Rendelkezik-e a vallásgyakorlási helyszín előtt 
elhelyezett, arra utaló jelzéssel, hogy a létesítményen 
belül biztonsági intézkedéseket alkalmaznak? 

 OK  Nem OK 

11. Ellenséges megfigyelés – ellenőrizze, hogy létesítménye 
nagyon részletesen van-e feltüntetve az internetes 
oldalakon és térképeken (pl. Google Streetview, élő 
webkamerák – windy.com). 

 OK  Nem OK 

12. Kapcsolódik-e a zártláncú televízió magán- vagy 
hatósági megfigyelési rendszerekhez? 

 OK  Nem OK 
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13. Telepített vagy telepíthetne-e olyan kis méretű biztonsági 
fülkét a vallásgyakorlási helyszínen kívül, amellyel a 
biztonságiak jelenlétének látszatát szándékozik kelteni? 
megvalósítható-e ez az Ön esetében? 

 OK  Nem OK 

14. Rendszeresen átnézik-e vallásgyakorlási helyszínen 
hagyott csomagokat és tárgyakat?  Jelentős mennyiségű 
levelet kapnak-e? Postai küldeményekkel is meg lehetne-
e támadni az Ön vallásgyakorlási helyszínét 
(robbanóanyaggal kapcsolatos fenyegetések)? 

 OK  Nem OK 

15. Végeztek-e már bármilyen típusú veszélyhelyzet-
reagálási gyakorlatot annak felmérése céljából, hogy az 
Ön létesítményének munkatársai hogyan fognak 
teljesíteni egy válsághelyzetben? 

 OK  Nem OK 

16. A vallásgyakorlási helyszínen folyó tevékenységeket 
elősegítő személyzet tisztában van-e a veszélyhelyzeti 
eljárásokkal? (a betöréssel kapcsolatos forgatókönyvek 
kivételével)? 

 OK  Nem OK 

17. Végzett-e bármilyen biztonsági felvilágosító 
tevékenységet munkatársai körében? 

 OK  Nem OK 

18. Kialakított-e hatékony és világos kommunikációs 
csatornát az Ön vallásgyakorlási helyszínén jelentkező 
veszélyhelyzetre való reagálásban érintett hatóságokkal 
(pl. rendőrség, polgári védelem, tűzoltók és 
katasztrófavédelem), a személyzet tagjai közül mindenki 
tisztában van ezekkel a csatornákkal? 

 OK  Nem OK 

19. Ön szerint teremtettek-e potenciális sebezhetőségeket a 
Covid19-világjárvánnyal szembeni intézkedések, például 
a közösségi kontaktusok korlátozása? ki vannak-e téve a 
hívők olyan veszélyeknek, mint például a gázolásos 
támadás vagy a tűzfegyverrel elkövetett támadás, amikor 
az Ön vallásgyakorlási helyszínét övező területen 
tartózkodnak? 

 OK  Nem OK 

20. Létesített-e munkakapcsolatot a vallásgyakorlási 
helyszínek biztonságáért felelős hatóságaival annak 
érdekében, hogy biztonsági tájékoztatást és egyéb, a 
releváns kockázatokra vonatkozó információkat kapjon? 

 OK  Nem OK 

21. Azonos biztonsági szintet tart-e fent a létesítményében 
bizonyos szezonális események (hanuka, ramadán, 
karácsony stb.) során, amikor a fenyegetés magasabb 
lehet? 

 OK  Nem OK 

22. Igénybe veszi-e a közösségi média platformjait arra, 
hogy felhívja a hívők figyelmét a vallási 
tevékenységekkel kapcsolatos részletekre? ha igen, 
mérlegelné-e, hogy bizonyos alapvető biztonsági 
üzeneteket is beépítsenek az ilyen jövőbeli 
kommunikációba annak érdekében, hogy növeljék a 
biztonsággal kapcsolatos tudatosságot, anélkül, hogy 
aggodalmat keltenének a hívők körében? 

 OK  Nem OK 

23. A vallási vezetők (papok, rabbik, imámok) elleni 
támadások megelőzése érdekében tesz-e lépéseket 
védelmükre? Beépíthető-e előre némi 
kiszámíthatatlanság a rutinszerű napi teendőikbe? 

 OK  Nem OK 

24. Egyértelműek és akadálymentesek-e a menekülési 
útvonalak a vészhelyzetben történő menekülés 
megkönnyítése érdekében? Ismeri-e a személyzet a 
menekülési eljárásokat? 

 OK  Nem OK 


