
A 37. sorszámú Testőr megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 

1.   AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1.  A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 33 861 02 

1.2.  Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Testőr 

1.3.  Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: - 

1.4.  Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 320 - 450 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1.    A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: - 

2.2.    Szakmai előképzettség: 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) vagy 32 861 01 
Személy- és vagyonőr vagy 31 861 01 Biztonsági őr vagy 52 861 01 Biztonságszervező vagy 54 861 01 
000 Biztonságszervező I. vagy 54 861 01 0100 33 01 Biztonságszervező II. vagy 52 861 06 Rendőr vagy 
61 861 01 0010 61 03 Rendőrszervező vagy 52 861 02 Büntetés-végrehajtási felügyelő vagy 52 863 01 
1000 00 00 Honvéd tiszthelyettes I. vagy 31 863 02 0000 00 00 Honvéd tiszthelyettes II. vagy 55 863 01 
Honvéd zászlós vagy 52 861 06 0100 52 01 Kormányőr vagy 52 861 05 Közterület-felügyelő vagy 52 861 
02 0000 00 00 Határrendész vagy 61 861 01 0010 61 01 Határrendész-szervező (tiszt) megnevezésű 
szakképesítés 

2.3. Előírt gyakorlat: - 

2.4.   Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

2.5.   Pályaalkalmassági követelmények: - 

2.6.    Elméleti képzési idő aránya: 30% 

2.7.   Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

2.8.    Szintvizsga: - 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: - 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1.   A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok): 

  A B C 

3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése 
A szakképesítés-ráépüléssel betölthető 

munkakör(ök) 
3.1.2. 5254 Vagyonőr, testőr, biztonsági őr Személy- és vagyonőr, Testőr 

 

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása: 

-  természetes személyek életét és testi épségét védi 
-  a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítja 
-  a veszélyeztetettség szintjét felméri, kockázatelemzést végez 
-  a megbízási szerződést megköti 
-  biztosítási tervet készít 
-  a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíti 
-  a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzi vagy felderíti és elhárítja 
-  a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválaszt, alkalmaz 
-  operatív központot felállít, az információkat folyamatosan aktualizál 



-  a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatároz, biztosít 
-  az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégzi, előzetes tűzszerész 

átvizsgálását megszervez 
-  az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosít 
-  a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel 

együttműködik 
-  a védett személy környezetét folyamatosan figyeli, a közelében tartózkodni jogosultakat 

felügyeli 
-  a gyanús elemek kiszűréséről intézkedik 
-  a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítja 
-  a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítja 
-  támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából kivon 
-  a menekítést végrehajt 
-  a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosít 
-  a legmagasabb fokú készültséget fenntart, amíg indokolt 
-  a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezi 
-  a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavesz 
-  a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készít 
-  a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezi és értékeli 
-  a saját dokumentációt elkészít. 

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes: 

-  természetes személyek életét és testi épségét védeni 
-  a védett személy egyes személyhez fűződő jogai sértetlenségét biztosítani 
-  a veszélyeztetettség szintjét felmérni, kockázatelemzést végezni 
-  a megbízási szerződést megkötni 
-  biztosítási tervet készíteni 
-  a védett személyt és a biztosításban részt vevőket felkészíteni 
-  a védett személy megfigyelésére utaló tevékenységeket megelőzni vagy felderíteni és elhárítani 
-  a szükséges híradástechnikai és védelmi eszközöket kiválasztani, alkalmazni 
-  operatív központot felállítani, az információkat folyamatosan aktualizálni 
-  a közlekedési, menekítési és alternatív útvonalakat, menekítési helyeket meghatározni, 

biztosítani 
-  az épületek, járművek és helyszínek technikai átvizsgálását elvégezni, előzetes tűzszerész 

átvizsgálását megszervezni 
-  az életmentést szolgáló egészségügyi hátteret biztosítani 
-  a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel 

együttműködni 
-  a védett személy környezetét folyamatosan figyelni, a közelében tartózkodni jogosultakat 

felügyelni 
-  a gyanús elemek kiszűréséről intézkedni 
-  a védett személy zavartalan érkezését és távozását biztosítani 
-  a védett személy gyalogos és járműves kísérését biztosítani 
-  támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a védett személyt a veszélyzónából 

kivonni 
-  a menekítést végrehajtani 
-  a menekítési helyek kiemelt védelmét biztosítani 
-  a legmagasabb fokú készültséget fenntartani, amíg indokolt 
-  a biztosítás vezetőjeként a műveletek befejezését engedélyezni 
-  a kiadott technikai eszközöket hiánytalanul visszavenni 
-  a megbízónak az elvégzett munkáról összefoglalót készíteni 
-  a biztosításban részt vevők szakmai munkáját és teljesítményét elemezni és értékelni 
-  a saját dokumentációt elkészíteni 

3.3.   Kapcsolódó szakképesítések: 

  A B C 
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 
3.3.3. 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés 



4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

  A B 

4.1. 
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert 
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

4.2. azonosító száma megnevezése 

4.3. 10398-12 Testőri tervezési-szervezési feladatok 

4.4. 10399-12 Testőri műveleti feladatok 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1.    A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga 
eredményes letétele. 

 Záró dolgozat elkészítése és a komplex szakmai vizsga megkezdése előtt 30 nappal korábban történő 
beadása a szakmai vizsgát szervező intézménynek 

 A dolgozatra vonatkozó előírások: A dolgozat a képző intézmény által meghatározott feladat alapján 
biztosítási terv készítése - ötoldalnyi terjedelemben (a címlapon kívül). 
Formai elvárások: a vizsgázó által fűzött A/4-es oldalak, 2,5 centiméteres margókkal, 12 pontos Times 
betűtípussal, másfeles sorközzel és szimpla szóközökkel, oldalanként minimum 2500 karakter. A 
címlap tartalmi elemei: a dolgozat címe, a dolgozat készítőjének a neve, a dátum és a képző intézmény 
megnevezése. A formai követelményektől való eltérés esetén a záró dolgozat „értékelhetetlen” 
minősítést kap, a jelölt szakmai vizsgára nem bocsátható. 

5.2.   A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

  A B C 
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2. azonosító száma megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

5.2.3. 10398-12 Testőri tervezési-szervezési feladatok gyakorlati 
5.2.4. 10399-12 Testőri műveleti feladatok gyakorlati 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt 
feladatok mindegyikének végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 

5.3.     A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A.) A vizsgafeladat megnevezése: Taktikai feladatok 
A vizsgafeladat ismertetése: Épület-, helyszín- és járműátvizsgálás, védelmi alakzatok 
felállítása, gépjárműbe be- és kiszállás, objektumba be- és kilépés biztosítása, nyílt és 
zárt térben szimulált rendkívüli események és támadások blokkolása-elhárítása és a 
menekítés végrehajtása 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

B.)  A vizsgafeladat megnevezése: Lövészet 
A vizsgafeladat ismertetése: Fegyver szét- és összeszerelés, fegyverkezelés (alapállások, 
fegyver elővétel, tűzkész állapotba helyezés, fegyverfogás, pontos lövések leadása, 
tokba rejtés), tárcsere végrehajtások, fedezékhasználat, fegyver és kézilámpa használat 
rossz látási viszonyok között, szituációs lövészet 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

C.)  A vizsgafeladat megnevezése: Gépjárművezetés 
Kísérési alakzatok, alapvető védelmi-taktikai feladatok, rutinpálya teljesítése, szituációs 



feladatok 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

D.)  A vizsgafeladat megnevezése: Önvédelem és közelharc 
Speciális pusztakezes és fegyveres önvédelmi, közelharci technikák bemutatása (ütések, 
rúgások elhárítása, fogásokból szabadulás, fegyveres támadások kivédése, fegyverek 
elvétele) 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 

E.)  A vizsgafeladat megnevezése: A záró dolgozat prezentációja 
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a záró dolgozatát prezentációval bemutatja, 
megvédi, és bemutatja a védett személy együttműködésre való felkészítésének menetét 
A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40% 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Személyvédelmi ismeretek 
A személyvédelem jogi, szakmai és etikai előírásai 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20% 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

5.4.     A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán 
használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv 
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

5.5.     A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

  A 

6.1. 
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 
6.2. Támadáselhárítás eszközei 
6.3. Gépjárművek 

6.4. Üzemanyagok 

6.5. Lőfegyverek 

6.6. Lőszerek 

6.7. Lövedékálló mellény 

6.8. Bombalepel 

6.9. Zártláncú rádió adó-vevő 

6.10. Rejtett fülhallgató 

6.11. Számítógép 

6.12. Projektor 

6.13. Vetítővászon 

6.14. Jegyzettömb 



6.15. Irodatechnikai eszközök 

7.   EGYEBEK 

7.1. Validáció:  - 

7.2.  A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő képzések szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a 
szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezete: 

  A B C 

7.2.1. 
azonosító 

szám 
A szakképesítés-ráépülés 

megnevezése 

A szakképesítés 
ágazat/szakmairány szerint 
illetékes szakmai kamarai 

jogkört gyakorló szerv, szervezet 

7.2.2. 33 861 02 Testőr 
Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai Kamara 

7.3. A képzés megkezdésének a feltételei az alábbiak megléte: 

7.3.1. A vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek 

7.3.2. ”B” kategóriás járművezetői engedély 

7.3.3. Fegyverismereti vizsga 

7.3.4. A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret szerinti A2 (alapszint) idegen nyelvtudás. 

 


