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VÉDJE A KÖZÖSSÉGÉT
ÚTMUTATÓ A VEZETŐK ÉS A SZEMÉLYZET
SZÁMÁRA
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BEVEZETÉS

ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTUM

Európa-szerte egyre több támadás éri az istentiszteletek helyeit és más vallási intézményeket. Ezért
egyértelműen szükség van arra, hogy:
•

(a) az ilyen eseményeket figyelemmel kísérjük és regisztráljuk, és

•

(b) lehetővé tegyük a vezetők számára, hogy felkészüljenek ezekre az eseményekre, és
kezelni tudják azokat, amennyiben bekövetkeznek.

A terrortámadások nagy hatással voltak mind a közösségi vezetőkre, mind a közösség tagjaira.
Egy istentiszteleti helynek a béke, a bölcsesség és a spiritualitás helyének kell lenni. E létesítmények
nagy részét úgy építették, hogy nem vették figyelembe az esetleges rosszindulatú cselekményeket,
különösen nem a terrortámadásokat. Emiatt a biztonsági szakemberek az istentiszteleti helyeket
„puha célpontoknak” nevezik, mivel alig vagy egyáltalán nem védettek.
Az elkövetők szintén rájöttek, hogy ezek a helyek lehetőséget nyújtanak számukra a
gyűlölet-bűncselekmény elkövetésére.
Zsinagógákban, mecsetekben, templomokban és szent helyeken követtek el terrortámadásokat,
szentséggyalázásokat, vandalizmust és egyéb bűncselekményeket.
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.

A „Védje közösségét” című útmutató célja, hogy alapvető és alkalmazható eszközöket adjon a
közösség vezetőinek és az istentiszteleti helyek alkalmazottainak a kezébe, hogy javítsák és növeljék biztonsági tudatosságukat, védettségük szintjét és ellenálló képességüket.

Ezért külön köszönetünket fejezzük ki Laurent Muschelnek és Radoslaw
Olszewskinak az együttműködésükért és útmutatásaikért.

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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Közösségének védelme érdekében tudnia kell, hogy melyek azok a potenciális fenyegetések, amelyek hatással lehetnek szervezetére és hívőire.
Ezért alapvető fontosságú minden egyes potenciális kockázat azonosítása, azok megelőzése vagy
kezelése érdekében. SASCE a következőket tanácsolja:
•

Folyamatosan tartsa a kapcsolatot a helyi hatóságokkal (bűnüldöző szervekkel),
hogy naprakészen értesüljön az országában, városában, közösségében előforduló
fenyegetésekről.

•

Töltse ki ezt az egyszerű kockázatértékelési eszközt:

Az incidensek listája nem teljes, kérjük, adja hozzá az Ön számára releváns incidens-típusokat

TÍPUS

Zaklatás online / közösségi médián
Sértegetés/zaklatás
Vandalizmus/Graffiti
Rongálás
Lopás
Gyújtogatás
Emberrablás
Erőszakos támadás
Késelés
Túszejtés
Tömegbe hajtás
Aktív lövöldöző
Robbanóanyagok
.........................................................................
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Valószínűség
1 és 5 között

Súlyosság
1 és 5 között

Megtett
intézkedések

A KOCKÁZAT MEGELŐZÉSE ÉS CSÖKKENTÉSE

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTUM

FIZ IK A I É S M Ű SZ A K I E SZ KÖZÖ K
Az istentiszteleti helyek szent helyet képviselnek, és ezen alapelv megsértése nélkül is alkalmazhatnak az ilyen helyek bizonyos intézkedéseket, amelyek visszatarthatják vagy elrettenthetik azokat
a potenciális támadókat, akik előzetes felkészülés nélkül cselekszenek, és akik egyszerűen véletlenszerűen választják ki az istentiszteleti helyet.
A kockázatértékelést figyelembe véve kell meghatározni azokat az alapvető fizikai és műszaki eszközöket, amelyeket az épület körül vagy az épületben telepítene.
Erős ajtózár
Szerelje fel épületét erős ajtózárral.
Az erős ajtózár akadályozta meg, hogy a hallei zsinagóga lövöldözője bejusson és ártatlan hívőket
öljön meg.
Térfigyelő kamerák
Szerelje fel az épületet térfigyelő kamerákkal a létesítménye körüli gyanús tevékenységek, például
gyanús viselkedések, autók és tárgyak megfigyelése és észlelése érdekében.
Riasztó
A behatolásjelző megakadályozhatja, hogy az elkövető a zárt létesítménybe betörjön.
A tűzjelző és tűzérzékelő készülék csökkentheti a véletlen tűz vagy a gyújtogatás kockázatát. Ezt a
két riasztót be kell kötni a rendfenntartó szervekhez.
További elrettentő eszközök
Helyezzen ki jelzéseket, ál térfigyelő kamerákat és tegyen egyéb olyan intézkedéseket, amelyek a
masszív biztonság benyomását kelthetik, így potenciálisan elriaszthatják az elkövetőket.
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A L AP V E TŐ B I ZTONSÁGI ELJÁ R ÁSO K&N BS P ;
•

Nevezzen ki biztonsági megbízotta(ka)t

•

Mindig tartsa az épület ajtajait zárva

•

Egyeztesse a rendvédelmi szervekkel a vészhelyzeti protokollok
kialakítását

•

Minden gyanús tevékenységet jelentsen
•

kollégáinak/munkatársainak

•

Rendvédelmi szervek

•

Vészhelyzet esetén alkalmazza az előre meghatározott protokollokat,
és adjon pontos utasításokat a híveknek.

•

Ha a vészhelyzet válsághelyzetbe fordul, hozza működésbe a
válságkezelő csapatot

BIZ TON SÁG GAL K A PC SOLATOS TUDATOS SÁG
Bár a hatóságok keményen dolgoznak a potenciális veszélyek kiküszöbölése
érdekében, a biztonsági szint javításának kulcstényezője továbbra is a hívők tudatossága és a lehetséges veszélyekkel kapcsolatban 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.
Ezért arra kérjük, hogy terjessze ezeket a tippeket a közösségén belül is. A 10
videó és a poszterek letöltéséhez látogasson el weboldalunkra: www.sasce.eu
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A KO CK Á Z AT C SÖK K ENTÉSE

E GY Ü TTM Ű KÖ D É S A RE N DV É D E L M I SZ E RV E K K E L

A kockázatok elfogadása a kockázatkezelési folyamat része, és minden biztonsági folyamat lényeges eleme.
Az istentiszteleti helyek sem kivételek.

Arra bátorítjuk Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, és alakítson ki velük együttműködő és
bizalmi kapcsolatot. Amint azt korábban említettük, fontos, hogy a bűnüldöző szervek tájékoztassák Önöket
az országukat, városukat és közösségüket fenyegető veszélyek szintjéről és jellegéről.

Ezért az istentiszteleti helyeken a megfelelő biztonsági intézkedések kialakításának, megtervezésének és
végrehajtásának összhangban kell állnia a kockázatértékeléssel.
A kockázatértékelés és a megelőző intézkedések alapján határozza meg és végezze el a kockázat csökkentéséhez szükséges további intézkedéseket.

TÍPUS

Valószínűség 1 és
5 között

Súlyosság 1 és 5
között

Megtett
intézkedések

Szükséges
intézkedések

Javasoljuk, hogy tájékoztassa a bűnüldöző szerveket a kockázatértékelésről és minden olyan intézkedésről,
amelyet a közösség védelmének optimalizálása érdekében tett.
A bűnüldöző szervekkel való minél gördülékenyebb kommunikáció és a műveletekhez szükséges megfelelő információk biztosítása érdekében kérjük, ossza meg kapcsolataival a „SASCE Gyakorlati útmutató a
bűnüldözéshez” című dokumentumot.
További információért látogasson el a SASCE weboldalára: www.sasce.eu

Zaklatás online / közösségi
médián
Sértegetés/zaklatás
Vandalizmus/Graffiti
Rongálás
Lopás
Gyújtogatás
Emberrablás
Erőszakos támadás
Késelés
Túszejtés
Tömegbe hajtás
Aktív lövöldöző
Robbanóanyagok
............................................................
A kockázatértékelést és a kockázatcsökkentést rendszeresen felül kell vizsgálni a bevezetett intézkedések és
beavatkozások időszerűségének biztosítása érdekében.
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VÁLSÁGKEZELÉS

A C M T 2 FŐ C É L JA
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.

Életek
megmentése

Vissza a rutinhoz

A C M T-B E N B E TÖ LTÖTT SZ E RE P E K
VÁLSÁGKEZELŐ CSAPAT (CMT)

Minden erőfeszítésünk ellenére előfordulhat, hogy bekövetkezik a legrosszabb, ami válsághelyzethez vezet.

A VÁ LSÁG J ELLEM ZŐI
•

Jelentős vagyontárgyak állnak fenyegetés alatt

•

Kevés idő áll rendelkezésre a válaszadásra

•

Az eseményt jelentős bizonytalanság jellemzi

•

Az eseményt nem lehet megfékezni és orvosolni
intézkedések nélkül						

emberi, környezeti, gazdasági

a válság kezdetén részleges és nem ellenőrzött információk állnak rendelkezésre
a napi rutinfolyamatokat váratlan események, nem pedig válságok kezelésére tervezték

rendkívüli

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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EGY Ü T T M Ű KÖDÉS A HATÓSÁGOK KAL
Előkészítő szakasz ⊲ Lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal:
•

Önkormányzat

•

Országos vagy helyi válságközpont

•

Rendvédelmi szervek

•

Tűzoltóság

•

Mentőszolgálat

Alakítson ki bizalmi együttműködést, és ossza meg velük, hogy milyen előkészítéseket tett.
A válságkezeléssel kapcsolatos további információkért nézze meg a videót a weboldalunkon:
www.sasce.eu
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A SASCE PROJEKT LEÍRÁSA
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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 biztonsági csoportok tudására és szakértelmére is támaszkodik.
A négy partnerszervezet a közösségi vezetők, a közösségi tagok és az alkalmazottak számára kínál
tartalmat (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 kommunikációs csatornák működését.
Reméljük, hogy ez egy olyan hosszú távú biztonsági együttműködés kezdete lesz a vallások között,
amely nagyon pozitív hatással lesz közösségeinkre az EU tagállamaiban és azon túl is.
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MELLÉKLET: BIZTONSÁGI SEGÉDLET EMLÉKEZTETŐ ELLENŐRZŐ LISTÁJA
PROBLÉMÁS KÉRDÉS - TERÜLET

1

Milyen a belépés ellenőrzése? A fő bejutási poontok teljesen nyitottak? Az istentisztelet helyére csak azután lehet belépni, hogy
vizuálisan ellenőrizték a belépni szándékozót?

☐

☐

2

A főbejárat vagy a bejutási pont zárható, és
az épület elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a
külső behatolási kísérleteknek, milyen intézkedésekkel lehetne erősíteni a bejáratot?

☐

☐

3

Vannak olyan oldalsó vagy hátsó bejáratok,
ahonnan szintén be lehet jutni az istentisztelet
helyére? ezeket bentről vagy kintről lehet nyitni, és be lehet ezeken keresztül hívatlanul lépni
az istentiszteleti hely belsejébe?

4

5

OK

☐

Ha fenyegető helyzet alakul ki az ajtón kívül, be
lehet gyorsan zárni és kulcsra lehet zárni a bejáratot, ha az ajtón kívül vészhelyzet alakul ki,
a bejutás megakadályozás és hívők védelme
érdekében?

☐

Az istentiszteleti helyen vannak parkolóhelyek,? ezek beléptetése ellenőrzött, vagy
teljesen nyilvános parkolóhelyek? Alkalmas a
parkoló robbantásos támadás végrehajtására?

☐

6

A hívők az istentiszteleti hely előtt gyülekeznek
a vallási tevékenység előtt vagy után? A
gyülekezőhelyek járművel megközelíthetők
egy esetleges támadás vagy egyéb lehetséges fenyegetések céljából?

7

Ha a személyzet vagy az istentiszteleti helyet vezető az istentiszteleti helyen tartózkodó
személyek gyanús viselkedését észleli, milyen
lehetséges lépéseket lehet tenni a személyzet
riasztása érdekében?
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A létesítmény állapota

SZ.

PROBLÉMÁS KÉRDÉS - TERÜLET

8

A térfigyelő kamera meg tudja figyelni azokat a
területeket, amelyek segítségével azonosítani
lehet az esetleges furcsa viselkedést a létesítményen belül vagy kívül? A térfigyelő kamera
felvételét folyamatosan figyelik? Van olyan
beléptető rendszer, amely össze van kapcsolva
a térfigyelő rendszerrel? A térfigyelő rendszer
lehetővé teszi, hogy reagáljon és megvédje a
létesítményt?

☐

☐

9

Van olyan biztonsági rendszer, amelyik néma
riasztáshoz kapcsolódik? A néma riasztás a
rendőrséghez vagy magán biztonsági szolgálathoz van bekötve? Tesztelték már, hogy
milyen válaszreakció érkezik a néma riasztásra? mennyi a reakcióidő az egyes riasztások
esetében?

☐

☐

10

Van olyan kihelyezett jelzés az istentiszteleti
hely előtt, amely azt jelzi, hogy a létesítményen
belül megfelelő biztonsági intézkedések vannak érvényben?

☐

☐

11

Ellenséges megfigyelés – mérje fel, hogy a
létesítmény részletesen megfigyelhető-e az internetes oldalakon (pl. Google Streetview, élő
webkamerák - windy.com)

☐

☐

12

A térfigyelő rendszer magáncég vagy állami
hatóság felügyeleti rendszeréhez van bekötve?

☐

☐

13

Rendelkezik-e a bejárat előtt egy kis biztonsági
fülkével, vagy van-e lehetősége ilyet felállítani,
amely azt mutatja, mintha biztonságiak őriznék
a helyet? van ennek gyakorlati jelentősége az
Önök esetében?

☐

☐

14

Rendszeresen megvizsgálják az istentiszteleti
helyen hagyott csomagokat vagy tárgyakat?
Jelentős mennyiségű postai küldeményt kap?
Az istentiszteleti hely lehet postai küldeménnyel végrehajtott támadás áldozata (robbantásos
fenyegetések)?

☐

☐

Megtett intézkedések

SZ.

☐
☐

N.OK

☐
☐
☐
☐
☐

A létesítmény állapota

Megtett intézkedések

OK

N.OK
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SZ.

PROBLÉMÁS KÉRDÉS - TERÜLET

15

Végeztek a múltban bármiféle vészhelyzeti próbariadót, annak felmérése érdekében,
hogy a létesítmény személyzete hogy teljesít
válsághelyzetben?

☐

☐

16

Az istentiszteleti helyen dolgozó személyzet
ismeri a vészhelyzeti eljárásokat (kivéve ? a
rablási forgatókönyveket)?

☐

☐

17

Tartottak tájékoztató oktatást a biztonsággal
kapcsolatban a személyzet részére?

☐

☐

18

Kialakítottak egy hatékony és világos kommunikációs csatornát azokkal a hatóságokkal, akik
részt vesznek az adott létesítmény vészhelyzeti reakciótervében (pl. rendőrség, polgárőrség,
tűzoltók katasztrófavédelem), a személyzet
minden tagja tud ezekről a kapcsolattartókról?

☐

☐

19

A COVID-19 alatt hozott intézkedések, például
a távolságtartás kialakított sebezhetőséget
az Ön gondolkodásában? a hívők jobban ki
vannak téve fenyegetéseknek, például autós
merényletnek vagy fegyveres támadásnak,
amikor az istentiszteleti helyen kívül tartózkodnak?

☐

☐

20

Kialakított működő kapcsolatot az istentiszteleti helyek biztonságáért felelős helyi hatósággal, illetve tájékoztatást kapjon egyéb lényeges kockázatokról?

☐

☐

21

Ugyanazt a biztonsági szintet tartja fenn a
létesítményben nagyobb eseményekkor is
(hanuka, ramadán, karácsony stb.), amikor a
fenyegetettség nagyobb lehet?

☐

☐

22

Használja a közösségi média platformjait arra,
hogy figyelmeztesse a hívőket a vallási tevékenységekkel kapcsolatos részletekre? ha igen,
megfontolná-e, hogy néhány alapvető biztonsági üzenetet is beépítsen ilyen jövőbeni
kommunikációba a biztonsággal kapcsolatos
tudatosság növelése érdekében, anélkül, hogy
a hívők aggodalmát növelné?

☐

☐
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A létesítmény állapota

Megtett intézkedések

OK

N.OK

A létesítmény állapota

Megtett intézkedések

SZ.

PROBLÉMÁS KÉRDÉS - TERÜLET

23

A vallási vezetők (papok, rabbik, imám) célponttá válásának megakadályozása érdekében
tesznek-e bármilyen intézkedést a megóvásukra? Be lehet építeni némi kiszámíthatatlanságot a napirendjükbe?

☐

☐

24

Kialakított működő kapcsolatot az istentiszteleti helyek biztonságáért felelős helyi hatósággal, illetve tájékoztatást kapjon egyéb lényeges kockázatokról?

☐

☐

25

Az evakuációs útvonalak egyértelműek, és
nincsenek akadályokkal elzárva a vészhelyzeti
evakuálás megkönnyítése érdekében? Ismeri
a személyzet az evakuációs eljárást?

☐

☐

OK

N.OK

Forrás: EU gyors útmutató az istentiszteleti helyek védelmének támogatásáról (2021. május), az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóság, Terrorellenes egység D2
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ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTUM

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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