10324022 számú Fegyveres biztonsági őr megnevezésű
szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzéseket megalapozó
programkövetelmény
1 A javaslatot tevő adatai1
1.1

Természetes személy esetén: -

1.1.1 Név:
1.1.2 Lakcím:
1.1.3 E-mail cím:
1.1.4 Telefonszám:
1.2

Nem természetes személy esetén: -

1.2.1 Név:
1.2.2 Jogi személy működési formája (cégforma):
1.2.3 Székhely:
1.2.4 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy neve:
1.2.5 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy telefonszáma:
1.2.6 Képviseletre (cégjegyzésre) jogosult személy e-mail címe:
1.2.7 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy neve:
1.2.8 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy telefonszáma:
1.2.9 Kapcsolattartásra kijelölt természetes személy e-mail címe:
2 A programkövetelmény, illetve az ennek alapján szervezhető szakmai képzés
2.1

Megnevezése: Fegyveres biztonsági őr

2.2

Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat

2.3

Besorolása a képzési területek egységes osztályozási rendszere (KEOR) szerinti kód
alapján: 1032

3 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés
3.1

Megnevezése: fegyveres biztonsági őr

3.2

Szintjének besorolása

3.2.1 Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) szerint: 4
3.2.2 A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) szerint: 4
3.2.3 A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint: 3
1

A megfelelő elem kiválasztandó.
1/13

4 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítés és az azzal betölthető munkakör vagy végezhető tevékenység kapcsolata,
összefüggése2:
4.1

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott
speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.

4.2

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban
meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység
folytatásához.
A képesítési követelményt előíró jogszabály: a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998.
(VI. 10.) BM rendelet.

5 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység vagy
munkakör:
A Fegyveres biztonsági őr a vonatkozó jogszabályokban előírtak alapján az őrzésre kijelölt objektumokban, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen
őr-járőr és készenléti kivonuló szolgálatot lát el, hajt végre. Az objektum területére
személyeket és szállítmányokat be és kiléptet, ellenőrzi a belépésre jelentkezők ruházatát, csomagjait, járműveit, kezeli a biztonságtechnikai rendszereket, hírközlő eszközöket. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a rendőrségnek átadja. Szállítmány- és személyőrzési és kísérési, szolgálatot lát el külön utasítás alapján. Intézkedése során indokolt esetben, a törvényben előírt módon kényszerítő
eszközeit alkalmazhatja. Bűncselekmény, katasztrófa helyszínén mentési, menekítési,
elsősegély nyújtási és helyszínbiztosítási feladatokat végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, azokról jelentést tesz, jelentést ír. A szolgálatot a hierarchikus
szervezetekre jellemzően, illetve a Fegyveres Biztonsági Őrség Szolgálati Szabályzatában meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat.
Feladatai hatékony és eredményes ellátása érdekében fizikai állóképességét tudatosan
fejleszti. Jogszabályokban és munkahelyi szabályzókban rögzített módon együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a kötelezett képviselőivel. Végrehajtja a megerősített szolgálati feladatokat, – megelőző- fokozott- és teljes készenlét – illetve minősített időszakban
a rendőrség, vagy honvédség alárendeltségében tevékenykedik. Intézkedései során alkalmazza a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket, módszertani ajánlásokat. Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet
hatásosan kezeli.
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6 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető szakképesítéshez szükséges képzési tartalom szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatti
állása:
Szabadalmi vagy szerzői jogi oltalom alatt áll: -

6.1

6.1.1 Az oltalom típusának megjelölése:
6.1.2 Nyilvántartó hatóság:
6.1.3 Azonosító vagy nyilvántartásba vételi száma:
7 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez szükséges bemeneti feltételek:
Iskolai előképzettség3:

7.1

 érettségi végzettség
7.2

Szakmai előképzettség: -

7.3

Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

7.4

Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

8 A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez szükséges
foglalkozások minimális és maximális óraszáma (Amennyiben a programkövetelmény
modulszerű felépítésű, a minimális óraszám a modulonként meghatározott minimális,
a maximális óraszám a modulonként meghatározott maximális óraszámok összege):
8.1

Minimális óraszám: 250

8.2

Maximális óraszám: 400

9 A szakmai követelmények:
Nem modulszerű felépítés esetén:

9.1

3

Sorszám

Készségek, képességek

Ismeretek

1.

Az őrzésre kijelölt létesítményekben, közterületen vagy
közforgalom
számára megnyitott magánterületen őr-járőr és
készenléti kivonuló szolgálatot

Ismeri a járőrszolgálat ellátására vonatkozó jogi
és szakmai szabályokat. Ismeri a
helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos
elvárásokat, tisztában van a helyi
szabályzókkal,
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Elvárt viselkedésmódok, attitűdök
Szolgálatát alaposan és határozottan
látja el, társaitól is
precíz munkavégzést vár el.
Szolgálati feletteseivel és társaival
tisztelettel kommunikál. Szolgálatát kulturáltan, az

Önállóság és felelősség mértéke
Írásos- és szóbeli utasítások alapján önállóan vagy társsal látja
el feladatát.
Betartja a szolgálatellátásra, munka- és
balesetvédelemre,
eszközhasználatra
vonatkozó szabályokat.

lát el.

2.

A kötelezett által
meghatározott
tartalmú szolgálati utasítás alapján az ellenőrzéshez rendszeresített biztonságtechnikai
eszközök alkalmazásával az
őrzött létesítménybe történő
be- és kiléptetést
a személyek
azonosításával,
csomagjuk
és/vagy gépjárművek átvizsgálásával, valamint
a helyszínen

biztonságot szolgáló tervekkel.
Tisztában van a
fegyveres biztonsági őrség felállítására kötelezett
és a foglalkoztató
fogalmával, a
megbízás és a
munkaszerződés,
alkalmazotti jogviszony főbb jellemzőivel, a
munkavégzésre
vonatkozó munka-, baleset- és
környezetvédelmi
szabályokkal.
Ismeri a tűzvédelmi és tűzmegelőzési szabályokat, a tűzoltó készülék használatát.
Ismeri a fegyveres
biztonsági őrségre
jellemző tevékenységeket, főbb
jogi szabályozóit,
az egyes tevékenységek gyakorlásának főbb
feltételeit. Alkalmazói szinten
ismeri a személy
be- és kiléptetés
szabályait, a tevékenység végzéséhez alkalmazott
IKT eszközök
használatát. Alkalmazói szinten
ismeri a be-és
kilépés során al4/13

alaki előírásoknak
megfelelően látja
el.
Tiszteletben tartja
és elfogadja a feladatellátásra vonatkozó elvárásokat,
szabályokat. A
hierarchikus szervezeti kultúrára
értékként tekint.

Döntését a rendelkezésére álló információk alapján a helyzetben elvárható módon
hozza meg.

Feladatát éberen, a
körülményekben
bekövetkező változásokat kritikus
szemlélettel végzi.
Intézkedése során
körültekintően jár
el, törekszik az
esetleges kommunikációs zavarok
feloldására pszichológiai alapismereteinek felhasználásával.

Írásbeli utasítások
alapján önállóan jár
el.

3.

4.

tartózkodó szekalmazandó gépmélyek védelmé- jármű átvizsgáláre végzi.
si, csomag-, szállítmány- és áruellenőrzési szabályokat és intézkedéstaktikai szakmai előírásokat.
A hatóság egyIsmeri a közigazidejű értesítése
gatási hatósági és
mellett a számá- szabálysértési
ra meghatározott eljárások alapvető
szolgálati helyen szabályait. Ismeri
bűncselekmény
a minősített adavagy szabálysér- tokra vonatozó
tés elkövetésén
szabályokat, a
tetten ért szebüntetőjog és mélyt elfogja, a
eljárásjog alapvehatóság kiérketéseit.
zéséig visszatart- Felismeri a jogos
ja és a bűncsevédelmi és a véglekmény vagy
szükség helyzeszabálysértés
tet.
elkövetéséhez
használt, vagy
azzal
összefügésbe
hozható, a helyszíni intézkedés
során az elkövetőnél megtalált,
támadásra alkalmas eszközt,
eszközöket, tárgyi bizonyítékokat elveszi, a
kiérkező hatósági személynek
átadja.
Pénz- és értékszállítást végez,
szállítmányt és
személyt kísér,
őriz.

Ismeri a pénz- és
értékszállításra,
szállítmány és
személykísérésre
vonatkozó szak5/13

Elkötelezett a biztonság fenntartása
és megőrzése iránt.
Értékként tekint a
jogszerűség, a törvényesség, az arányosság, a fokozatosság, az eredményesség és objektivitás alapelvi követelményeire. Az
élet- és testi épség
védelmét szem
előtt tartja az intézkedés során.

Intézkedése során
önállóan vagy társával
jár el, a hatósági szervekkel együttműködik.

Feladatellátása
során precízen és
éberen, a körülmények változását
kritikusan szemlél-

Felelősséget vállal a
saját önálló, illetve a
társakkal együttműködésben végzett
munkájáért. Betartja a

mai elvárásokat.
Felismeri a feladat végrehajtása
során kialakult
veszélyhelyzeteket.

Intézkedése során indokolt
esetben, a törvényben előírt
módon kényszerítő eszközeit
alkalmazza.
5.

6.

7.

Feladatai eredményes ellátása
érdekében fizikai
állóképességét
tudatosan fejleszti.

Bűncselekmény,
katasztrófa helyszínén mentési,
menekítési, első-

ve jár el, törekedve
a feladatban résztvevők közti nagyfokú együttműködésre. Szem előtt
tartja az átadás
átvételnek a megbízó levélben foglalt felhatalmazásához igazodó lebonyolítását.
Konfliktushelyzetben higgadtan és
szakszerűen jár el.
Ismeri a kénysze- Kényszerítő eszköz
rítő eszközök tíalkalmazása során
pusait, a használa- szem előtt tartja a
tukra vonatkozó
jogszerűség, törvéáltalános elveket
nyesség, arányosés azok alkalmaság, fokozatosság,
zására vonatkozó eredményesség,
jogszabályi és
objektivitás köveszakmai, intézke- telményeit.
déstaktikai előírásokat. Érti a testbeszéd jeleit,
alapszinten alkalmazza a metakommunikációs
ismereteit.
Ismeri a fizikai
állóképesség öszszetevőit és fejlesztésének módszereit.
Ismeri az egészséges
életmód jellemzőit.
Részletesen ismeri a helyszíni intézkedés, menekítés, tanúkutatás,
6/13

pénz- és értékszállításra, szállítmány és
személykísérésre vonatkozó biztonsági
előírásokat.

Felel a kényszerítő
eszközök használatára
vonatkozó biztonsági
és szakmai előírások
betartásáért.

Elkötelezett fizikai
állóképességének
fejlesztése mellett.
Kész az egészséges
életmódot folytatni.

Betartja az
állóképessége fejlesztésére kapott utasításokat.
Felelős fizikai állapotának megőrzéséért.

Elkötelezett a létesítmény biztonsága
és az abban tartózkodók élete és testi

Intézkedése során
önállóan vagy társával
együttműködve jár el,
a szükség szerint kiér-

segély nyújtási
és helyszínbiztosítási feladatokat
végez.

8.

9.

Az őrzésérevédelmére bízott
létesítménnyel
kapcsolatos
rendkívüli események megakadályozásának
kötelezettsége
körében végrehajtja a megerősített szolgálati
feladatokat, –
megelőző- fokozott- és teljes
készenlét –, illetve minősített
időszakban a
rendőrség, vagy
honvédség alárendeltségében
tevékenykedve a
védett objektum
elleni fegyveres,
illetve felfegyverkezve elkövetett támadás esetén lőfegyvert
magabiztosan
használ.
Megakadályozza
az őrzésérevédelmére bízott
objektummal

helyszínbiztosítás
szakmai előírásait, módszereit.
Ismeri az elsősegélynyújtás eszközeit és használatuk módját.
Ismeri az újraélesztési technikákat.

épsége megóvása
mellett.

tesített hatósággal
együttműködik az
intézkedések eredményességének biztosítása érdekében.
Önállóan vagy a mentőszolgálat munkatársának segítségével
képes az elsősegélynyújtásra vagy újraélesztésre.
Tisztában van a
Törekszik a fegyBetartja és betartatja a
lőfegyverekre és a verkezelés hatélőfegyverekkel kapfegyvertartásra
konyságára és
csolatos biztonsági
vonatkozó jogi
szakszerűségére.
előírásokat. Önállóan,
szabályozással, a Kritikusan szemléli vagy parancsra haszlőelmélet főbb
lőfegyvere műkönálja lőfegyverét. Veszabályaival.
dőképességét, anzetői irányítás mellett,
Alkalmazói szin- nak karbantartása
a kapott utasításoknak
ten ismeri a fegy- iránt elkötelezett.
megfelelően felelősverek (hosszú és
Kész a fegyveres
séget vállal az őrzött
rövid lőfegyveharctevékenység
objektum megvédésérek) kezelésére,
végrehajtására.
ért. Betartja a fegytárolására, viselé- Lőkészsége fejlesz- verkezelésre vonatkosére vonatkozó
tése érdekében
zó szabályokat és bizszakmai szabárendszeresen képzi tonsági előírásokat.
lyokat.
önmagát.
Tisztában van a
fegyverhasználatot megelőző intézkedésekkel.

Felismeri a biztonságra veszélyes körülményeket. Tisztában van

Elkötelezett a feladat fegyelmezett és
körültekintő végrehajtása iránt.
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Felelősséget vállal
saját munkájáért, annak minőségéért.
Felelősséget vállalva

kapcsolatos
rendkívüli események bekövetkezését, szükség esetén intézkedik azok felszámolása iránt.

Elemzi, értékeli
a tudomására
jutott információkat, azokról
szóban vagy
írásban jelentést
tesz.
10.

11.

A szolgálatot a
hierarchikus
szervezetekre
jellemzően meghatározott mó-

a rendkívüli események felszámolásra vonatkozó
jogi és szakmai
előírásokkal.

Szem előtt tartja a
jogszerűség, törvényesség, arányosság, fokozatosság,
eredményesség,
objektivitás követelményeit.
Motivált a tanult
intézkedéstaktikai
megoldások alkalmazására.
Kész az együttműködésre szervezeten belül és kívül.
Kész a konfliktushelyzet kezelésére,
a kialakult pánikhelyzet pszichológiai módszerekkel
történő eredményes
megoldására.
Részletesen isme- Szakmai igényesri a szolgálatára
ségre, szakszerűvonatkozó szaségre, pontosságra
bályzókat, tisztá- törekszik feladatelban van a szakmai látása során.
alapelvekkel.
Azonosítja a jogsértő vagy szabálysértő cselekményeket.
Azonosítja intézkedési és a konfliktushelyzetek
típusait. Ismeri a
szó- és írásbeli
szolgálati jelentés
tartalmi és formai
elvárásait.
Megérti a szolgá- Elkötelezett a szollati okmányok,
gálati dokumentudokumentációk
mok pontos vezefontosságát. Altése mellett.
kalmazza a do8/13

önálló döntéseket,
hoz.
Kreatívan használja
ismereteit az eredményes munkavégzés
érdekében.
Betartja az intézkedési helyzetekre, eszközei kezelésére vonatkozó előírásokat.

Észlelései alapján
önálló javaslatokat
tesz. Betartja a jelentési kötelezettségre
vonatkozó előírásokat.

A munkakörének
megfelelő dokumentációt önállóan vezeti.

12.

13.

14.

don és formában
átadja-átveszi,
vezeti a kapcsolódó szolgálati
okmányokat,
alkalmazza a
szolgálati okmányok dokumentálása eszközeit
és módszereit.
Üzemelteti és
kezeli a telepített
és kézi biztonságtechnikai
berendezéseket,
hírközlő eszközöket.
Szolgálati feladatainak ellátása
során szükség
szerint tájékoztatja a vele érintkezésbe lépő
vagy intézkedés
alá vont személyeket az általa
bevezetett intézkedés indokairól,
felhatalmazásáról.

kumentumkezelés
eszközeit, a használatos szoftvereket. Ismeri a szolgálatellátására
vonatkozó szabályzatokat.

Írásban és szóban eredményesen kommunikál,
a kialakult konfliktushelyzetet
hatásosan kezeli.
Feladatának ellátása során érthetően fejezi ki
magát szóban és

Ismeri a biztonságtechnikai eszközök funkcióit,
azonosítja jelzéseiket.

Kész az új eszközök alkalmazásának megtanulására.
Szem előtt tartja az
adatvédelmi szabályokat.

Felelősséggel felügyeli az általa üzemeltetett eszközöket.

Alkalmazói szinten ismeri az intézkedések bevezetésének jogi
alapjait, az
intézkedéstaktikai
elemeket, jegyzőkönyv, feljegyzés
fő tartalmi követelményeire vonatkozó szakmai
elvárásokat, a
panaszkezelés
rendszerét.

Szakmai igényességre, szakszerűségre, pontosságra
törekszik feladatellátása során.

Betartja és betartatja a
tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó
szakmai szabálykat.

Azonosítja a
kommunikációs
partner érzelmi
állapotát és az
ahhoz társuló
esetleges konfliktushelyzetet.

Törekszik az esetleges kommunikációs zavarok feloldására pszichológiai alapismereteinek
felhasználásával.
Megegyezésre törekedve határozottan kommunikál.

Felelősséget vállal a
kijelentéseiért.
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írásban, valamint
mások kommunikációját megfelelő módon
értelmezi.
9.2

A szakmai képzés megszervezhető kizárólag távoktatásban: igen/nem4

10

A programkövetelmény alapján szervezhető szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés társadalmi-gazdasági hasznosíthatóságának bemutatása (munkaerőpiaci relevanciája):
A kiemelt létesítmények vagy tevékenységek törvényben szabályozott, magasabb védelmi szintet biztosító fegyveres biztonsági őr szakképesítés alkalmazási területe az elmúlt 10 évben folyamatosan nőtt, a különféle állami szervek által létrehozott őrségek
folyamatos munkaerő-hiánnyal küzdenek. A végzettséget megszerző fegyveres biztonsági őrök egy magasabb szintű, de stabilnak tekinthető munkahely reményében szívesen
szerzik meg a képesítést az elmúlt évek tapasztalatai szerint.

11

A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása:

11.1

A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
Lőgyakorlat sikeres végrehajtása, amiről a képző intézmény tanúsítványt állít ki.
A lőgyakorlat leírása:
1. Rövid lőfegyveres (maroklőfegyver/pisztoly) lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 20
mp alatt egy 20 m-re lévő anatómiai szembefutó célra 4, majd tárcsere után egy 10 m-re
lévő anatómiai szembefutó célra 3 lövés leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon
megválaszthatja, illetve változtatja.
2. Hosszú lőfegyveres (gépkarabély) lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 30 mp alatt
egy 50 m-re lévő anatómiai szembefutó, egy 30 m-re és egy 20 m-re lévő anatómiai
szembefutó célra - két tárba tárazott 5-5 lőszerrel - 10 egyeslövés tárcserével történő leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon megválaszthatja, illetve változtathatja.
A lőgyakorlat feladatai akkor eredményesek, ha a vizsgázó által mindkét feladattípusban leadott lövésekből valamennyi célban van legalább egy találat és a célok - életfontosságú szerveket jelképező - piros mezőiben nincs találat.
Egyéb feltételek: -

4

A megfelelő válasz aláhúzandó.
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11.2

Írásbeli vizsga

11.2.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Fegyveres biztonsági őr elméleti ismeretek
11.2.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:
Az írásbeli feladatlap a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekre
vonatkozóan tartalmaz feladatokat:
 jogi, munkavédelmi, tűz- és katasztrófavédelmi,
 szakmai ismeretek (őrzési, kísérési, helyszínbiztosítási feladatok, szabályzatismeret).
Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, felelet kiegészítős, párosítási, csoportosítási, sorba-rendezési, igaz-hamis feladatokat. Egy feladat tartalmazhat több kérdést is.
11.2.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc
11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

40

%

A feladatlap megoldásával elérhető maximális pontszám: 100 pont.
11.2.5 A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §.-ban meghatározottak szerint történik.

11.3

Projektfeladat

11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Fegyveres biztonsági őr gyakorlati ismeretek
11.3.2 A vizsgatevékenység leírása:
A vizsgatevékenység egy vizsgarészből áll, amely magába foglalja:
• komplex szituációs gyakorlati feladat megvalósítását, (szükség esetén annak dokumentálását),
• a gyakorlati feladathoz kapcsolódó kérdések szóbeli megválaszolását.
A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsga szervezője által összeállított, több
alap- és konfliktushelyzetre adaptált, személyiségtípusokhoz rendelhető és a tanult
kommunikációs és gyakorlati technikákra vonatkozó esetleírást állít össze (pl. különböző gyakorlati helyzetek felvázolása eltérő jogsértésekkel, eltérő személyiség típusú, magatartású elkövetőkkel), melyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen kiválaszt és a szituációs feladatot önállóan vagy segítő személlyel megvalósítja.
A gyakorlati vizsga teljesítése során a vizsgázó a tevékenysége mozzanatait szóbeli magyarázatokkal is kísérheti.
Amennyiben a vizsga értékeléséhez szükséges, a helyzethez kapcsolódó dokumentumokat a gyakorlati feladatot követően kitölti, vagy a szükséges dokumentumok kitöltésével
kapcsolatosan feltett kérdésekre szóban válaszol.
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A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését követően szakmai kérdéseket tehet fel a vizsgázónak a szituációs feladat jellegéhez igazodóan.
A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy a vizsgahelyszínen egyidejűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.
Az esetleírások tartalmazhatnak:
 egy passzív ellenszegülővel szemben alkalmazott kényszerintézkedést,
 egy passzívan ellenszegülő személy testi kényszerrel történő elvezetését,
 egy pusztakezes vagy egy eszközös támadás testi kényszerrel történő elhárítását, vagy
 a bilincselés valamely módozatának bemutatását igénylő feladatot.
Az esetleírásokban strukturáltan meg kell jeleníteni:
 a megoldandó helyzetet,
 a helyzet megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín, napszak, elkövetési magatartás, helyzet megoldását befolyásoló körülmény),
 a vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket.
11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc, melyből
5 perc felkészülés, 15 perc a szituációs helyzetgyakorlat végrehajtása és a szituációs
gyakorlat végrehajtásával kapcsolatos szóbeli kikérdezés.
11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

60%

11.3.5 A szituációs gyakorlati feladat értékelésének szempontjai:
a jogsértés típusának azonosítása,
a minősítés meghatározása,
a szolgálati szabályzat alapján végrehajtott intézkedések köre,
a konfliktushelyzet kezelése a gyakorlati bemutatás során,
a kényszerítő eszközök hatékony használata a fokozatosság elvének megtartása mellett,
f) az intézkedési helyzet kezelése, irányítása,
g) A szóbeli kikérdezésnél nyújtott ismeretszint.
a)
b)
c)
d)
e)

11.3.6 A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §.-ban meghatározottak szerint történik.
11.4 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek:
1 fő informatikai szakember a számítógépes rendszer folyamatos működésének biztosítására.
A projektfeladat szituációjának végrehajtásához a feladattól függő létszámú, a szituációkat élethűen eljátszani képes jelző személy szükséges.

11.5 A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:
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 az írásbeli vizsga végrehajtásához rendelkezni kell megfelelő számú - a vizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételeket biztosítani tudó - helyiséggel és informatikai eszközzel, és minimum 50 Mbit/s adatátviteli sebességre képes internetkapcsolattal,
 toll,
 jegyzettömb,
 zseblámpa/rúdlámpa,
 rádió adó-vevő,
 könnyfakasztó spray palack (üres, vagy imitált),
 gumibot,
 bilincs.

11.6 A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei:
Az írásbeli vizsga alól felmentést ad a vizsgaközpont, ha a jelölt hitelesen igazolja,
hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendeletben meghatározott, a személy- és vagyonőri igazolvány kiadásához elfogadható valamely végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezik.
11.7 A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: -

11.8 A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: -

13/13

