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VÉDJE A KÖZÖSSÉGÉT
ÚTMUTATÓ A KÖZÖSSÉG TAGJAI SZÁMÁRA
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Ez a tájékoztató az Európai Bizottság D Főigazgatóságának Rendészeti 
és Biztonsági Igazgatósága által 2021 májusában közzétett, istentiszteleti 
helyek védelméről szóló uniós gyors útmutatóban korábban szereplő 
információk alapján készült.

Ezért külön köszönetünket fejezzük ki Laurent Muschelnek és Radoslaw 
Olszewskinak az együttműködésükért és útmutatásaikért.
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Az elmúlt 10 évben az elkövetők egyre inkább az istentiszteleti helyeket vették célba. Terrorista 
támadások történtek, amelyek nagy hatással voltak minden egyes közösségi vezetőre és közösségükre.

Egy istentiszteleti helynek a béke, a bölcsesség és a spiritualitás helyének kell lenni. E létesítmények 
nagy részét úgy építették, hogy nem vették fi gyelembe az esetleges rosszindulatú cselekményeket, 
különösen nem a terrortámadásokat. Emiatt a biztonsági szakemberek az istentiszteleti helyeket „puha 
célpontoknak” nevezik, vagyis alig vagy egyáltalán nem védettek.

Az elkövetők szintén rájöttek, hogy ezek a helyek lehetőséget nyújtanak számukra a gyűlölet-bűncselek-
mény elkövetésére.

Zsinagógákban, mecsetekben, templomokban és szent helyeken követtek el terrortámadásokat, sz-
entséggyalázásokat, vandalizmust és egyéb bűncselekményeket.

A „Védd meg a közösségemet” című útmutató célja, hogy alapvető és alkalmazható eszközöket adjon a 
hívők kezébe, hogy javítsák és növeljék védettségük szintjét és ellenálló-képességüket.

A SASCE projekt és az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóságának Terrorizmus Elleni Osztálya 
a szükséges intézkedések meghozatalával, a hívek pozitív bevonásával és a helyi hatóságokkal való 
együttműködés fejlesztésével segít Önnek abban, hogy megerősítse közösségét.
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BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS TUDATOSSÁG 

Bár a hatóságok keményen dolgoznak a potenciális veszélyek kiküszöbölése érdekében, a biztonsági 
szint javításának kulcstényezője továbbra is a hívők tudatossága és a lehetséges veszélyekkel kapcso-
latban mutatott megfelelő magatartásuk.

Ha tudatosan és felkészülten állunk hozzá, szabadon és félelem nélkül folytathatjuk békés életünket.

A #TOGETHERWEARESAFER biztonságtudatossági programunk egyszerű és átfogó képzést kínál a 
témában Európa-szerte minden korosztály számára.

Ezeknek az egyszerű gyakorlatoknak a segítségével javíthatja a biztonság és a védettség szintjét az 
istentisztelet helyén és azon kívül is.

10 tipp a felkészültség javításához:

#TOGETHERWEARESAFER

A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. 
Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.

GYANÚS TÁRGY
Gyanús tárgy minden, ami nem tartozik az adott helyhez

EZEK NORmÁLIS TÁRgYaKnAK 
TŰNnEK, DE LEHETnEK KOMOLYaBb 
DOLgOK IS

Vagy akár ezeket a dobozok és üvegek, amelyeket egy buszülés alatt 
hagytak.

ha ilyet lát: 

Ne érintse meg! Menjen tőle 
távolabb! Jelentse be!

GYaNÚS TÁRgY

#TOGETHERWEARESAFER

A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. 
Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.

EMBERRABLÁS

HA EGY IDEGEN CsOKIT VAGY 
AJÁNdÉKOT KÍNÁL

HA VALAKI, AKIT NEM ISmER, AZt KÉRI, 
HOGY NYiSsA KI AZ AJtÓT

HA BÁRmILYeN KÉTsÉGE 
MERÜL FEL, HÍVjA A 
112-T

112
MINdEN KÖRÜLmÉNYeK 

KÖZÖTt

Soha ne 
kövessen 

idegeneket

Soha ne fogadja el, amit 
kínálnak Önnek

Soha ne 
nyissa ki az 

ajtót

#TOGETHERWEARESAFER

A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. 
Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.

ÚJRAÉLESZTÉS
kardiopulmonáris újraélesztés

AHOGY A DISzKÓ 
AHOGY A DISzKÓ SzÓLSzÓL

KARdIoPULmONÁRIS 
ÚJrAÉLESzTÉS

ELjÁRÁS
(ha az áldozat nem lélegzik)

Hívjon segítséget. Tegye a kezét a 
mellkasra.

Legen Sie Ihre Hände 
auf die Brust.

Ha lehetséges, 
használjon AED -t.

#TOGETHERWEARESAFER

A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. 
Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.

ADATVÉDELEM

ANnA SzERETI MEGOSzTANI A 
MINdENnAPI TÖRtÉNÉSEKET 
ONlINE.

ÁLlAPOTfRISsÍTÉSEK A 
KÖZÖSsÉGI PlATfORmOKON, 
FOTÓK, HELYeK, AHOL JÁRt…  

EZEKET A SzEMÉLYeS 
ADATOKAT AZONbAN 
A BŰNÖZŐK ÉS A 
TERrORIStÁK IS 
FELhASzNÁLhATjÁK

PEDOFILOK
TERrORIStÁK

BŰNÖZŐK

EZÉRt GONdOLjA ÁT KÉTsZER, MIeLŐTt MEGOSzTANÁ A 
PrIVÁT ADATAiT ONlINE!

#TOGETHERWEARESAFER

A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. 
Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.

TELEFONSZÁMOT

HA AZt VESzI ÉSzRE, HOGY A 
BARÁTjA:

IZOLÁLÓDIK

ELvESzÍTI A KAPcSOLATOT A 
CsALÁDjÁVAL

ÖSsZEeSkÜVÉS-ELmÉLETEKrŐL 
KEZd BESzÉLnI

KEZd RADIKALIZÁLÓDnI

TARtSA VELE A KAPcSOLATOT,

BESzÉLjEN A BARÁTAiVAL VAGY 
CsALÁDtAGjAiVAL

HÍVjA FEL A HELYi 
RADIKALIZÁLÓDÁS-MEGELŐZÉSI 

TELEFONsZÁMOT

Inform his/her parents Contact the prevention of 
radicalization

ÖLd MEG 
MINdET…

Beszéljen a barátaivalTartsa vele a kapcsolatot

Tájékoztassa szüleit Lépjen kapcsolatba a 
megelőzéssel foglalkozó szervvel

#TOGETHERWEARESAFER

A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. 
Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.

HAMIS SZEMÉLYAZONOSSÁG ONLINE

AZ INtERnETEN 
HOGYaN LEHET AZt 
TUDnI, HOGY KI VAN 
EGY PrOFIL MÖGÖTt?KÜLdJ NEKEM 

TÖBb KÉPET! 
MOSt!

CsINÁLd, VAGY 
MINdENt MEGOSzTOK 
AZ ISkOLÁDdAL …  

ELŐKÉSzÍTŐ BIZALOMbA 
FÉRkŐZÉS AZ INtERnETEN

Állítsa le a 
kommunikációt

Gyűjtse össze a 
bizonyítékokat

Kérjen 
segítséget

Biztos lehet benne, hogy 
ezt bizalmasan kezelik.

#TOGETHERWEARESAFER

A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. 
Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.

GYANÚS VISELKEDÉS
Ha gyanús viselkedés szemtanúja, hívja a 112-es segélyhívószámot, az 

esetleges incidens megelőzése érdekében

HÍVjA A 112-T AZ ESETlEGES ESEMÉNYeK MEGELŐZÉSE ÉRdEKÉBEN. MEG TUDjA VÁLtOZtATnI A 
DOLgOK MENETÉT!

112

HA TANÚJA LESz ANnAK, 
HOGY VALAKI GYaNÚS 
TÁRgYaKAT HAGY EL…  

GYaNÚS WEBhELYeKET 
NÉZEGET VAGY

INfORmÁCIÓKAT GYŰJt 
RENdVÉDELmI SzERvEK 
TAGjAiRÓL

#TOGETHERWEARESAFER

A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. 
Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.

GYŰLÖLET-BŰNCSELEKMÉNY

EZEN A SzEP NAPON 
EZ A PAR ELmENt 
SETALnI. DE 
AZtAN…   

EZ GYŰLÖLET-BŰNcSELEKmÉNY, MIVEL AZ ÁLdOZATOK KIVÁLASzTÁSA 
KIZÁRÓLAG A TÁRsADALmI CsOPORtJUK ALAPjÁN TÖRtÉNIK.

DE HA TANÚJÁVÁ VÁLIK ILYeN BŰNcSELEKmÉNYeKnEK, 
NAGYoN EGYSzERŰ A DOLgA…  

112

GYŰLÖLET- 
BŰNCSELEKMÉNY 

JELENTÉSE

#TOGETHERWEARESAFER

A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. 
Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.

AKTÍV LÖVÖLDÖZŐ

SANdRA ÉPp EBÉDEL AZ ÉTkEZŐBEN, 
AMIKOR HIRtELEN…  

AZ AKtÍV LÖVÖLdÖZŐK KISzÁMÍThATATlAN FENYeGETÉSEK, 
AMELYeK MINd NYiLvÁNOS, MINd MAGÁNtERÜLETEN FEGYVERES 

TÁMADÁSOKAT KÖVETnEK EL

KERESsEN EGY BIZtONsÁGOS 
HELYeT, AHOL ELbÚJhAT ÉS, HA 
LEHETsÉGES, ZÁRjA BE AZ AJtÓT 
ÉS TORlASzOLjA EL A BEJÁRATOT

MINdIG ÁLlÍTsA A 
MOBILtELEFONjÁT NÉMA 
ÜZEMmÓDrA 

JELENtSE A 112-ES 
TELEFONsZÁMON

FUSsON REJtŐZzÖN 
EL

JELENtSE

AKtÍV LÖVÖLdÖZŐ

#TOGETHERWEARESAFER

A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. 
Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.

TÖMEGBE HAJTÁS

EMlÉKEZzÜNk 
LONdONrA…  

MILYeN SOK HELY, 
AMELYeK TrAGIKUS 

ESEMÉNYeKnEK LETtEK A 
TANÚI…  

A MÓDsZER MINdIG 
UGYaNAZ VOLt:

TÖMEGbE HAJtÁS

BERlINrE…  

A JÁRmŰVEL ÚGY 
TÁMADtAK GYaLOGOSOKrA, 
HOGY KÖZÉJÜK HAJtOTtAK

EGYeS ESETEKbEN A 
FELfEGYVERzETt SOFŐR GYaLOG 
FOLYTATtA A TÁMADÁSt.

NIZzÁRA…  

ELjÁRÁS

Működés Elrejt Jelentés

ZABIJANjE AuTOMOBILOM
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A RENDVÉDELMI SZERVEKKEL 

Amint a fentiekben említettük, javasoljuk, hogy minden gyanús tevékenységet vagy incidenst jelentsen a hatóságok-
nak.

Továbbá, a bűnüldöző szervekkel való minél jobb kommunikáció és a műveletekhez szükséges megfelelő in-
formációk biztosítása érdekében kérjük, ossza meg kapcsolataival a „SASCE Gyakorlati útmutató a bűnüldözéshez” 
című dokumentumot.

Nyugodtan terjessze az útmutatót az egész közösségében, hogy többet megtudjon a négy hitről: buddhizmus, 
kereszténység, iszlám, judaizmus

További információért látogasson el a SASCE weboldalára: www.sasce.eu
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Minden erőfeszítésünk ellenére előfordulhat, hogy bekövetkezik a legrosszabb, ami válsághelyzethez 
vezet.

A VÁLSÁG JELLEMZŐI 

• Jelentős vagyontárgyak állnak fenyegetés alatt 
emberi, környezeti, gazdasági

• Kevés idő áll rendelkezésre a válaszadásra 
a válság kezdetén részleges és nem ellenőrzött információk állnak rendelkezésre

• Az eseményt jelentős bizonytalanság jellemzi 
a napi rutinfolyamatokat váratlan események, nem pedig válságok kezelésére tervezték

• Az eseményt nem lehet megfékezni és orvosolni rendkívüli 
intézkedések nélkül      
minél többet várunk a válaszadással, annál súlyosabbak a következmények

A válság hatásainak enyhítése érdekében fel kell állítania a válságkezelő csoportot (CMT).
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 A CMT 2 FŐ CÉLJA 
A hívők és a személyzet biztonsága az elsődleges. Számukra biztosítani kell a szükséges támogatást.

Miután őket sikerült biztonságba helyezni, tegye meg a megfelelő intézkedéseket a közösségi műveletekhez 
történő visszatérés érdekében. Ez fejleszti a hívők ellenálló képességét, és erősíti a közösség egészét.

Legyen tagja a CMT-nek   
Közösségének ma nagyobb szüksége van Önre, mint valaha!

Segítsen megerősíteni közösségének felkészültségét és képességeit 
arra, hogy bármilyen válsággal megbirkózzon.

Vegye fel a kapcsolatot vezetőivel, és ajánlja fel szakértelmét és ráter-
mettségét. Legyen tagja a közösség válságkezelő csapatának.

Kötelezettségvállalásának köszönhetően az adott közösség biz-
tonságosabb és erősebb lesz.

A CMT-BEN BETÖLTÖTT SZEREPEK 

VÁLSÁGKEZELŐ CSAPAT (CMT)

Életek 
megmentése

Vissza a rutinhoz
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A SASCE egy többrétegű, az Európai Bizottság által finanszírozott projekt, amelynek célja a biztonság 
növelése az istentiszteletek helyein és azok környékén, valamint a keresztény, buddhista, muszlim és 
zsidó közösségeken belül és e közösségek között. A Bizottság által a közterületek védelmére ajánlott 
bevált gyakorlatok alapján és azokat továbbfejlesztve, ugyanakkor a jól szervezett közösségek és biz-
tonsági csoportok tudására és szakértelmére is támaszkodik.

A négy partnerszervezet a közösségi vezetők, a közösségi tagok és az alkalmazottak számára kínál tar-
talmat (alapvető biztonsági eszközök, biztonságtudatosság, válságkezelés). Ezt követően koordinátorok 
hálózatát hozza létre e tartalom felhasználására, majd képzéseken, a közösségekben és a közösségek 
közelében tartott tájékoztatókon, valamint szélesebb körű kommunikációs kampányokon keresztül 
terjeszti azt Európa-szerte.

A projekt célja továbbá a civil társadalom és a nemzeti hatóságok közötti bizalom és együttműködés 
kiépítése, elősegítve a közösség vezetősége és az állami bűnüldöző szervek közötti hivatalos kommu-
nikációs csatornák működését.

Reméljük, hogy ez egy olyan hosszú távú biztonsági együttműködés kezdete lesz a vallások között, ame-
ly nagyon pozitív hatással lesz közösségeinkre az EU tagállamaiban és azon túl is.
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A kiadványban kifejezett nézetek kizárólag a szerző(k) véleményét tükrözik, és nem tekinthetők az 
Európai Bizottság hivatalos állásfoglalásának. Az alábbi információk esetleges felhasználásáért sem az 

Európai Bizottság, sem pedig a Bizottság nevében eljáró más személy nem tehető felelőssé.
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