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3.1 Rész-szakképesítések

3.2 Elágazások

3.3 Ráépülések

4. Hozzárendelt FEOR szám:

5.
Szakképzési 

évfolyamok száma Óraszám

- 320
- 100
- 100
- 100
- 400
- 100
- 100Rendezvénybiztosító

Bankőr
Fegyveres biztonsági őr

Kutyavezető – biztonsági őr
Pénzszállító

Kutyás őr

Képzés maximális időtartama:

Szakképesítés/Ráépülések megnevezése

Biztonsági őr

Megnevezés: Rendezvénybiztosító

5365

Megnevezés: Pénzszállító
Azonosítószám: 31 861 01 0001 31 06

Megnevezés: Kutyavezető – biztonsági őr
Azonosítószám: 31 861 01 0001 31 05

Megnevezés: Fegyveres biztonsági őr

Azonosítószám: 31 861 01 0001 31 04

Megnevezés: 31 861 01 0001 31 03
Azonosítószám: Kutyás őr

Megnevezés: Bankőr
Azonosítószám: 31 861 01 0001 31 02

Azonosítószám: 31 861 01 0001 31 01

Megnevezés: Vagyonőr

Nincsenek

Megnevezés: Testőr
Azonosítószám: 31 861 01 0100 31 02

Szakképesítések köre:

Azonosítószám: 31 861 01 0100 31 01

A szakképesítés megnevezése: Biztonsági őr

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A szakképesítés azonosító száma: 31 861 01 1000 00 00

BIZTONSÁGI ŐR
SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

I.
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1.

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2. Elmélet aránya: 40
3. Gyakorlat aránya: 60

4. -

5.
Ha szervezhető, mikor:

6.

Testőr

1.

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat: -

nyolcadik évfolyam elvégzése

-

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

-

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

Szintvizsga (iskolai rendszerben): nem szervezhető
-

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben): -

%
%

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

Elérhető kreditek mennyisége: -

-

-

-

nyolcadik évfolyam elvégzése

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE: Biztonsági őr

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

II.
EGYÉB ADATOK
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2.

3. Elmélet aránya: 30
4. Gyakorlat aránya: 70

5.

6.

Vagyonőr

1.

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2.

3. Elmélet aránya: 40
4. Gyakorlat aránya: 60

5.

%

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

Óraszám: 110

%

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

Elérhető kreditek mennyisége: -

-

-

-

nyolcadik évfolyam elvégzése

RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE:

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben):
-

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

%
%

Szakképzési évfolyamok száma: -
Óraszám: 110

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

A képzés maximális időtartama:

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Elérhető kreditek mennyisége: -
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6.

1.

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2. Elmélet aránya: 40
3. Gyakorlat aránya: 60

4.

1.

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2. Elmélet aránya: 30
3. Gyakorlat aránya: 70

4.

1.

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Kutyás őr

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

%

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

%

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

-

Elérhető kreditek mennyisége: -

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Fegyveres biztonsági őr

%
%

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

Elérhető kreditek mennyisége: -

31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr

-

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Bankőr

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
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Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2. Elmélet aránya: 30
3. Gyakorlat aránya: 70

4.

1.

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2. Elmélet aránya: 30
3. Gyakorlat aránya: 70

4.

1.

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

-

Elérhető kreditek mennyisége: -

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Pénzszállító

%

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

%

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

-

Elérhető kreditek mennyisége: -

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Kutyavezető – biztonsági őr

31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr

-

Elérhető kreditek mennyisége: -

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

%
%

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
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2. Elmélet aránya: 40
3. Gyakorlat aránya: 60

4.

1.

Szakmai előképzettség:

Előírt gyakorlat:

2. Elmélet aránya: 40
3. Gyakorlat aránya: 60

4.

%

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

%

Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

-

Elérhető kreditek mennyisége: -

A képzés megkezdésének szükséges feltételei:

31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr

RÁÉPÜLÉS MEGNEVEZÉSE: Rendezvénybiztosító

%

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek

%
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1.

2.

3.

megnevezése
Biztonságszervező I.

azonosító száma

Ellátja a fegyveres biztonsági őri szolgálatot

Intézkedik a rendkívüli eseményekben
Végzi a rendezvények biztosítását

Telepőrzési feladatokat lát el kutyával
Felügyeli a telepőrzésre alkalmazott kutyákat

Karbantartja a fegyvert

Ellátja a kutyásőri szolgálatot
Végzi a rendezvények biztosítását
Pénzszállítást végez

54 861 01 0000 00 00

A szakképesítéssel rokon szakképesítések

A szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Ellátja a mobil járőrszolgálatot
Ellátja a kivonuló járőrszolgálatot
Ellátja a szállítmánykísérési feladatokat
Őrzi a pénzintézeteket

Végrehajtja a biztosítási feladatokat
Értékeli az elvégzett munkát
Őrzi a kereskedelmi egységeket
Őrzi az irodaházakat

Megszervezi a védendő személy védelmét
Elemzi a rendelkezésre álló információkat
Kialakítja a védelmi koncepciót
Felkészül a biztosítási feladatokra

Őrzi az objektumokat
Ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat
Intézkedik rendkívüli eseményekben

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza a tevékenyég speciális szabályait
Átveszi a szolgálatot
Átadja a szolgálatot

Testőr5365

III.
MUNKATERÜLET

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma FEOR megnevezése
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Biztonságtechnikai szerelő, kezelő31 861 02 1000 00 00
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A szakmai követelménymodulok felsorolása:

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Betartja a speciális jogszabályokat
Betartja az etikai szabályokat
Betartja a vonatkozó tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi szabályokat
Munkavégzésre alkalmas állapotban jelentkezik
Tájékozódik az előző eseményekről
Ellenőrzi az eseménynaplót
Átveszi az "őrutasításban" meghatározott eszközöket, anyagokat
Ellenőrzi a hírösszeköttetéseket
Ellenőrzi a tűz-és betörésjelző készülékeket
Jelenti a szolgálat átvételét
Ellenőrzi az átvevő munkavégzésre alkalmas állapotát
Tájékoztatást ad az előző eseményekről
Átadja az eseménynaplót
Átadja az "őr-utasításban" meghatározott eszközöket, anyagokat
Jelenti a szolgálat átadását
Végzi a be-, és kiléptetési feladatokat
Végzi a gépjárművek be-, és kiléptetését
Végzi a szállítmányok ellenőrzését
Tájékoztatást ad ügyfeleknek
Kezeli a rábízott kulcsokat
Ellátja a belső járőr-szolgálatot
Intézkedik az otthagyott csomagok esetén
Kezeli a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
Veszély esetén közreműködik a kiürítésben
Vezeti az eseménynaplót és az egyéb előírt nyilvántartásokat
Kezeli a szolgálati gépjárművek menetokmányait és kulcsait
Ellátja a telefonközpontosi teendőket
Átveszi az objektumba érkező postát
Intézkedik a liftben rekedtek mentésére
Kármegelőzési intézkedéseket hajt végre (pl: ablakbezárás)
Végrehajtja a feladatkörébe utalt takarékossági intézkedéseket (pl. villanykapcsolás,
fűtés kikapcsolása)
Ellátja a házmesteri és épületgondnoki feladatokat
Jelentést tesz az intézkedés megkezdéséről
Menti az emberi életet
Intézkedéseket tesz a közveszély elhárítására

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
IV.

0701-06
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Intézkedik az épület, a helyszín kiürítésére
Elfogja a bűncselekmény helyszínén tetten ért személyt
Biztosítja a helyszínt
Tájékoztatja a kiérkező elhárító szervezet képvselőjét, segíti munkáját
Jelentést tesz a felettesének az eseményről

Tulajdonságprofil:

B Személy-és vagyonvédelemre vonatkozó törvény
B Személy- és vagyonvédelmi törvény végrehajtási miniszteri rendeletének ismerete
B Munkavédelmi szabályok
B Tűzvédelmi szabályok
B Magatartási és etikai szabályok
B Munkavégzésre alkalmas állapot jellemzői
A Életmentés, elsősegélynyújtás szabályai
A Közveszély elhárításának szabályai
B A jogos védelemre és a végszükségre vonatkozó szabályok
B Magántitok, üzleti titok fogalma, a titoktartási kötelezettség

1 Elemi szintű számítógéphasználat
3 Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3 Köznyelvi beszédkészség
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 A közlekedési jelképek értelmezése
4 A munka- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
5 Hírösszeköttetést biztosító eszközök használata

Tűrőképesség
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Stressztűrő képesség
Terhelhetőség
Türelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:
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Határozottság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség

Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Testőri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Értelmezi a megbízást
Megismeri a programot, feladatot, információt gyűjt a védett személyről
Folyamatosan frissíti, aktualizálja az információkat, ellenőrzi az információkat
Kockázatelemzést végez
Meghatározza a veszélyeztetettség szintjét
Tanulmányozza a programok helyszíneit (protokoll és szakmai)
Koordinációt folytat a résztvevő rendvédelmi és társ-biztonsági szolgálatokkal
Meghatározza a biztosítási részfeladatokat (előkészítés)
Meghatározza a biztosításban résztevők számát és a szükséges technikai eszközöket
Intézkedik a megfelelő egészségügyi háttér biztosításáról, meghatározza a rendkívüli
esemény  esetén történő teendőket
Elkészíti a biztosítási tervet
Felkészíti a védett személyt
Felkészül fizikailag és szellemileg a feladatra
Kiválasztja a feladathoz szükséges technikai eszközöket
Alkalmazkodik a védett személy öltözködési szokásaihoz
Gyakorol élethű-szituációs feladatokat
Gyakoroltatja a kiválasztott személyi állományt
Eligazítja a biztosításban résztvevőket
Ellenőrzi a technikai felszerelések meglétét és állapotát, kiosztja a felszereléseket a
feladatoknak megfelelően
Meghatározza a hírösszeköttetés és kapcsolattartás rendjét, ellenőrzi a hírháló
működését
Gondoskodik a helyszínek tűzszerész és technikai átvizsgálásáról
Felügyeli a beléptetés rendjét
Folyamatosan kapcsolatot tart a megbízóval
Biztosítja a védett személy érkezésének és távozásának zavartalanságát
Folyamatosan figyeli a védett személy környezetét
Végrehajtja a védett személy menekítését, támadás, vagy rendkívüli esemény
bekövetkezésekor, rendkívüli eseménykor aktualizája a védelmi koncepciót

Módszerkompetenciák:

0702-06
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A biztosítás vezetőjeként engedélyt ad a munka befejezésére
Gondoskodik a kiadott technikai eszközök hiánytalan visszavételéről
Értékeli a biztosításban részt vevők szakmai munkáját, teljesítményét, levonja a
tanulságokat (egyénileg, csoportosan)
Jelentést készít a megbízójának a munka elvégzéséről
Elvégzi a szükséges adminisztrációs feladatokat

Tulajdonságprofil:

A Őrutasítás általános tartalma
B Hírösszeköttetést biztosító eszközök kezelése
B Tűz-, betörésjelző és biztonság-technikai készülékek kezelése
B Eseménynapló vezetése
C Szóbeli és írásbeli jelentés szabályai
B Be-és kilépési feltételek (személyek, gépjárművek) ellenőrzési módszerei
B Szállítményellenőrzési módszerek
B Kulcskezelési szabályok és technikák
B Belső járőrszolgálat ellátásnak szabályai
B Gazdátlan csomagok kezelése
B Kiürítési terv
B A kiürítés módszertana
B Előírt nyilvántartások
B A telefonközpont kezelése
B A posta átvétel, átadás szabályai
B Házmesteri és épületgondnoki feladatok
B A rendkívüli esemény fogalmi elemei, csoportosításuk
B Intézkedési sorrend
A Elfogás, visszatartás, rendőrségnek átadás szabályai
B A helyszínbiztosítás szabályai
B A jogos védelemre vonatkozó szabályok
B A tévedés mint büntethetőséget kizáró ok
B Birtokvédelem jogos önhatalommal
B Kényszer és fenyegetés esetére vonatkozó rendelkezések
B Az információgyűjtés, értékelés, elemzés módszerei és szabályai
B A kockázatelemzés fő elemei, módszerei
B A veszélyeztetettségi szintek fogalma, meghatározása
B A védelmi koncepció fogalma, felépítése
B Korodinációs technikák és módszerek
B Biztosítási részfeladatok, kapcsolódásuk egymáshoz
B A biztosításhoz szükséges személyi és technikai feltételek
B Lehetséges rendkívüli események, és elhárításuk
B A biztosítási terv fogalma, felépítése
B Szituációs feladatok gyakorlása és gyakoroltatása
B Technikai felszerelések és használatuk

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
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B A hírösszeköttetés eszközei és módszerei
B A helyszínek tűzszerészi és technikai átvizsgálásának szervezése
B A védett helyre beléptetés szabályai
B A környezet megfigyelésének módszerei, követelményei
B A védett személy menekítésének módszerei, követelményei
B A végrehajtás értékelésének szempontjai
B A megbízónak készített jelentés tartalmi és formai követelményei
B A kereskedelmi egységek működési rendje, a vásárlásra vonatkozó szabályok
B Az alkalmazott áruvédelmi rendszerek
B Intézkedési lehetőségek az áruvédelmi rendszer jelzése esetén
B A bolti lopás fogalma
B A lopással elkövetett bűncselekmény és szabálysértés elhatárolása
B A rongálás esetei
B A zsebtolvajlás kezelése
B Intézkedési lehetőségek bűncselekmény vagy szabálysértés esetén
B Személyi szabadság  megsértése bűncselekmény
B A pénzszállító személyek biztosításának követelményei és szabályai
C Az irodaház házirendje
B A nyitás, zárás, nyitvatartás szabályai
B Az útirányterv fogalma, felépítése
B Ellenőrzési módszerek, a végrehajtás szabályai
B A pénzintézetek működési rendje
B Az ügyfelek figyelemmel kísérésének eszközei és módszerei
B A gyanús magatartásra utaló jelek

-

Állóképesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)

-

-

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Vagyonőri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Átveszi a szolgálati járművet
Rögzíti a riasztás időpontját

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0703-06
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Kivonul a helyszínre
Megteszi az elsődleges intézkedéseket
Biztosítja a helyszínt
Jelentést ír a feladat végrehajtásáról
Biztosítja a működés rendjét
Figyelemmel kíséri a vásárlás rendjét
Ellátja a zónaszolgálatot
Intézkedik bolti lopás esetén
Biztosítja a pénzszállítást a kereskedelmi egység területén
Ellenőrzi az áruk be- és kiszállítását
Biztosítja a nyitást és zárást
Megbízás esetén kezeli a telefonközpontot
Átveszi az útirány-tervet
Átveszi a szolgálati járművet
Ellenőrzi a kijelölt helyeket
Jelentést tesz a diszpécser szolgálatnak, jelentésben rögzíti a tapasztalt
hiányosságokat
Leadja a szolgálati járművet
Beszámol a feladat végrehajtásáról
Áttanulmányozza a szállítmánykísérési utasítást
Átveszi a speciális védőfelszerelést (gázálarc, védőruha), átveszi a kísérő járművet
Végrehajtja a szállítmánykísérési utasításban meghatározott feladatokat
Beszámol a feladat végrehajtásáról
Leadja a kísérő járművet, leadja a speciális védőfelszerelést (gázálarc, védőruha)

Tulajdonságprofil:

B Az útirányterv fogalma, felépítése
B Ellenőrzési módszerek, a végrehajtás szabályai
B A riasztás helyszínére indulásra felkészülés szabályai
B Az ügyfél kulcsainak kezelése
B Intézkedési sorrend a helyszínen
B A helyszínre belépés szabályai
B Szállítmánykísérési utasítás fogalma, felépítése
B A speciális védőfelszerelések használatának szabályai
B A gépjármű és a speciális védőfelszerelések átvételének és leadásának szabályai

4 Tájékozódás
4 Térérzékelés
4 Személyi védőfelszerelések használata
4 Lőfegyver kivételével a támadáselhárító eszközök használata

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

14



Testi erő

-

-

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Bankőri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Biztosítja a nyitást és zárást
Biztosítja a működés rendjét
Figyelemmel kíséri az ügyfelek mozgását, tevékenységét
Jelenti a támadás előkészítésére utaló gyanús magatartásokat
Biztosítja a pénzszállítást a pénzintézet területén
Figyelemmel kíséri a bankbiztonsági rendelkezések betartását

Tulajdonságprofil:

B Bankbiztonsági fogalmak
B Bankbiztonsági rendelkezések
B Magatartási szabályok támadás esetén
B Túszejtés estén követendő magatartás
B Terrorcselekmény esetére vonatkozó szabályok
B Egyéb rendkívüli események kezelésének szabályai

-

-

-

-

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Fegyveres biztonsági őri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0704-06

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0705-06
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Felveszi a fegyvert
Betartja a fegyver kezelésére, tartására vonatkozó szabályokat
Élet elleni támadás esetén alkalmazza a fegyvert
Jelentést ír a fegyverhasználatról
Karbantartja a fegyvert
Leadja a fegyvert

Tulajdonságprofil:

B A fegyer tartására, kezelésére, használatára vonatkozó szabályok
B A fegyverjártassági vizsga
B A fegyver felvétele és leadása
B A fegyver karbantartása
B A lövészeteken részvétel szabályai
B A lőtér rendje
B A fegyver tárolása
B A figyelmeztető lövés szabályai
B Állatra leadott lövés
A Személy elleni fegyverhasználat szabályai
B A fegyverhasználatról készített jelentés szabályai
C Közreműködési kötelezettség a rendőségi kivizsgálás során
B A lőfegyverrel kapcsolatos bűncselekmények és szabálysértések

5 Lőfegyverhasználat

Stabil kéztartás

-

-

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Közterületi kutyás őri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Részt vesz a speciális kiképzésen
Gyakoroltatja a kutyát rendszeresen közterületi feladatokra
Közterületen alkalmazza a kutyát vagyonvédelemre
Közterületen alkalmazza a kutyát személyvédelemre
Közterületen alkalmazza a kutyát járőrszolgálatra

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0706-06
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Közterületen alkalmazza a kutyát az intézkedés biztosítására
Gondozza a kutyát
Végzi a rendezvények biztosítását
Biztosítja a megközelítési és távozási útvonalat
Felügyel a parkolási rendre
Biztosítja a rendezvény helyszínének környezetét

Tulajdonságprofil:

B A kutya kiképzése
B A kutya vizsgáztatása
B A gyakoroltatásra vonatkozó szabályok
B A kutya tartására vonatkozó egészségügyi szabályok
B A kutya gondozására vonatkozó szabályok
B A kutya alkalmazásának módszerei vagyonvédelmi célból
B A kutya alkalmazásának módszerei személyvédelmi célból
B A kutya alkamazásának módszerei  az őr intézkedésének biztosítására
B Az alkalmazásról írt jelentés szempontjai
C Veszélyeztetés kutyával szabálysértés

-

-

-

-

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Pénzszállítói feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Átveszi a felszerelést és a gépjárművet
Átveszi a küldeményeket
Közlekedik a meghatározott útvonalon
Rakodást végez
A pénzt (küldeményeket) átadja, átveszi
Tölti, üríti az ATM-eket
Leadja a beszállított küldeményeket
Beszámol a feladat végrehajtásáról

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0707-06
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Leadja a gépkocsit
Leadja a felszerelést
Intézkedik sérült küldemény esetén
Intézkedik gyanús követés estén
Intézkedik közúti baleset esetén
Elsősegélyt nyújt
Intézkedik műszaki hiba esetén
Aláveti magát a rendőri igazoltatásnak
Intézkedik a pénzszállító személy elleni támadás estén

Tulajdonságprofil:

C Felszerelési tárgyak, átvételükre, leadásukra  vonatkozó szabályok
B A küldemények átvételének szabályai
B A pénzszállító gépjármű közlekedésére vonatkozó szabályok
B A rakodás szabályai
B A járdakockázat fogalma és jelentősége
B A küldemények átadására, átvételére vonatkozó szabályok
B A feladat végrehajtását követő beszámoló szempontjai
B A sérült küldemény fogalma, kezelésének szabályai
B Gyanús követés fogalma, intézkedések
B A közúti balesetekre vonatkozó szabályok
B Segítégnyújtás a biztonsági szabályok betartásával
B Műszaki hiba elhárítására vonatkozó szabályok
B Rendőri intézkedés esetén tanúsítandó magatartás szabályai
B A támadás elhárítására vonatkozó szabályok
B A páncélozott gépjárművekre vonatkozó szabványok

4 Speciális gépjárművek használata
4 Riasztó-jelző eszközök használata

-

-

-

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Rendezvénybiztosító őri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

0708-06
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Feladatprofil:
Biztosítja a megközelítési és távozási útvonalat
Felügyel a parkolási rendre
Ellenőrzi a részvételi jogosultságot
Megakadályozza a tiltott tárgyak bevitelét a csomag és ruházat átvizsgálásával
Tájékoztatást ad a rendezvény szabályairól
Irányítja a résztvevők mozgását
Biztosítja a rendezvény szereplőinek védelmét
Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket
Biztosítja a rendezvény helyszínének környezetét
Veszély esetén közreműködik a kiürítésben

Tulajdonságprofil:

C A rendezvény fogalma és csoportosítása
B Gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvények biztosításának szabályai
B Sportrendezvények biztosításának szabályai
C Egyéb rendezvények biztosításának szabályai
B A gyalogos és gépjármű közlekedés, parkolás szabályai
B Részvételi jogosultság és belépés ellenőrzésének szabályai
B A rendezvény szereplőinek védelme
B A kiürítés esetei és végrehajtásának módszerei

-

-

-

-

A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
Telepőrzési kutyás őri feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

Gyakoroltatja a kutyát rendszeresen telepőrzési feladatokra
Telephelyen alkalmazza a kutyát vagyonvédelemre
Telephelyen alkalmazza a kutyát személyvédelemre
Telephelyen alkalmazza a kutyát járőrszolgálatra
Telephelyen alkalmazza a kutyát az intézkedés biztosítására

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

1086-06
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Gondozza a kutyát
Felügyeli a telepőrzésre alkalmazott kutyákat

Tulajdonságprofil:

B A gyakoroltatásra vonatkozó szabályok
B A kutya tartására vonatkozó egészségügyi szabályok
B A kutya gondozására vonatkozó szabályok
B A kutya alkalmazásának módszerei vagyonvédelmi célból
B A kutya alkalmazásának módszerei személyvédelmi célból
B A kutya alkamazásának módszerei  az őr intézkedésének biztosítására
B Az alkalmazásról írt jelentés szempontjai
C Veszélyeztetés kutyával szabálysértés

-

-

-

-

Személyes kompetenciák:

Társas kompetenciák:

Módszerkompetenciák:

Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
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azonosítója megnevezése
0701-06 Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
0702-06 Testőri feladatok
0703-06 Vagyonőri feladatok

azonosítója megnevezése
0701-06 Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
0702-06 Testőri feladatok

azonosítója megnevezése
0701-06 Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
0703-06 Vagyonőri feladatok

azonosítója megnevezése
0704-06 Bankőri feladatok
0705-06 Fegyveres biztonsági őri feladatok

azonosítója megnevezése
0705-06 Fegyveres biztonsági őri feladatok

azonosítója megnevezése
1086-06 Telepőrzési kutyás őri feladatok

azonosítója megnevezése
0706-06 Közterületi kutyás őri feladatok

azonosítója megnevezése
0705-06 Fegyveres biztonsági őri feladatok
0707-06 Pénzszállítói feladatok

A 31 861 01 0001 31 05 azonosító számú, Pénzszállító megnevezésű ráépülés szakmai 
követelménymoduljainak

A 31 861 01 0001 31 02 azonosító számú, Fegyveres biztonsági őr megnevezésű 
ráépülés szakmai követelménymoduljainak

A 31 861 01 0001 31 04 azonosító számú, Kutyavezető – biztonsági őr megnevezésű 
ráépülés szakmai követelménymoduljainak

A 31 861 01 0001 31 03 azonosító számú, Kutyás őr megnevezésű ráépülés szakmai 

A 31 861 01 0100 31 02 azonosító számú, Vagyonőr megnevezésű rész-szakképesítés 
szakmai követelménymoduljainak

A 31 861 01 0001 31 01 azonosító számú, Bankőr megnevezésű ráépülés szakmai 
követelménymoduljainak

A 31 861 01 1000 00 00 azonosító számú, Biztonsági őr megnevezésű szakképesítés 
szakmai követelménymoduljainak

A 31 861 01 0100 31 01 azonosító számú, Testőr megnevezésű rész-szakképesítés 
szakmai követelménymoduljainak
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azonosítója megnevezése
0708-06 Rendezvénybiztosító őri feladatok

A 31 861 01 0001 31 06 azonosító számú, Rendezvénybiztosító megnevezésű ráépülés 
szakmai követelménymoduljainak
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1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A 31 861 01 0001 31 01 azonosító számú, Bankőr megnevezésű ráépülés esetén:
Fegyverjártassági vizsga
A 31 861 01 0001 31 02 azonosító számú, Fegyveres biztonsági őr megnevezésű ráépülés
esetén:
Fegyverjártassági vizsga
A 31 861 01 0001 31 04 azonosító számú, Kutyavezető - biztonsági őr megnevezésű ráépülés
esetén:
Kutyavezetői vizsga
A 31 861 01 0001 31 05 azonosító számú, Pénzszállító megnevezésű ráépülés esetén:
C kategóriás jogosítvány

2.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 120 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:

0702-06 Testőri feladatok

Vagyonvédelmi intézkedés bemutatása és dokumentálása

V.
VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

A képzési programban meghatározott modulzáró vizsga
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A szakmai vizsga részei:

1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0701-06 Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok

Biztonsági alapismereti feladat

Biztonsági alapintézkedések bemutatása és dokumentálása

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2. vizsgarész
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gyakorlati
Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Személyvédelmi intézkedés bemutatása és dokumentálása

3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0703-06 Vagyonőri feladatok

A riasztó jelzésre történő kivonulás során teendő intézkedések bemutatása és
dokumentálása

4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0704-06 Bankőri feladatok

Pénzintézeti intézkedés bemutatása és dokumentálása.

5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0705-06 Fegyveres biztonsági őri feladatok

A fegyver felvételének, tartásának és leadásának szabályai
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Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 70%
2. feladat 30%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0707-06 Pénzszállítói feladatok

A kutyával történő intézkedés ismertetése és dokumentálása

Kutyával történő rendezvénybiztosítás szabályai

7. vizsgarész

A pénzszállítási intézkedés bemutatása és dokumentálása

Jelentés a fegyverhasználatról

6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

Közterületi kutyás őri feladatok0706-06

A küldemények átadás-átvételének bemutatása és dokumentálása
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A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 20%
2. feladat 30%
3. feladat 50%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli

Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama: 90 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati

Időtartama:
30 perc

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 100%

3.

0708-06

Rendkívüli eseményekben történő intézkedés ismertetése és dokumentálása

8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:

Rendezvénybiztosító őri feladatok

Rendezvénybiztosítási intézkedés ismertetése

A szakmai vizsga értékelése %-osan:

A rendezvényről történő eltávolítás bemutatása és dokumentálása

9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1086-06 Telepőrzési kutyás őri feladatok

Kutyával telephelyen történő intézkedés ismertetése és dokumentálása
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20%
40%
40%

30%
70%

40%
60%

70%
30%

100%

100%

100%

30%
70%

100%8. vizsgarész:

A 31 861 01 0001 31 05 azonosító számú, Pénzszállító megnevezésű ráépüléshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

5. vizsgarész:
7. vizsgarész:

A 31 861 01 0001 31 06 azonosító számú, Rendezvénybiztosító megnevezésű ráépüléshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

A 31 861 01 0001 31 01 azonosító számú, Bankőr megnevezésű ráépüléshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

4. vizsgarész:

3. vizsgarész:

A 31 861 01 1000 00 00 azonosító számú, Biztonsági őr megnevezésű szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

A 31 861 01 0001 31 04 azonosító számú, Kutyavezető – biztonsági őr megnevezésű 
ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

6. vizsgarész:

1. vizsgarész:
2. vizsgarész:

3. vizsgarész:

5. vizsgarész:

5. vizsgarész:

A 31 861 01 0001 31 02 azonosító számú, Fegyveres biztonsági őr megnevezésű 
ráépüléshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

A 31 861 01 0100 31 02 azonosító számú, Vagyonőr megnevezésű rész-szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

1. vizsgarész:

A 31 861 01 0001 31 03 azonosító számú, Kutyás őr megnevezésű ráépüléshez rendelt 
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében

9. vizsgarész:

1. vizsgarész:
2. vizsgarész:

A 31 861 01 0100 31 01 azonosító számú, Testőr megnevezésű rész-szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
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100%

100%

4.
A szakképesítéshez rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése

5.
-

A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei

A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

A 31 861 01 1000 00 00 azonosító számú, Biztonsági őr megnevezésű szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 861 01 
0100 31 02 azonosító számú, Vagyonőr megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

2. vizsgarész:

A 31 861 01 1000 00 00 azonosító számú, Biztonsági őr megnevezésű szakképesítéshez 
rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében, amennyiben a vizsgázó a 31 861 01 
0100 31 01 azonosító számú, Testőr megnevezésű rész-szakképesítéssel rendelkezik

3. vizsgarész:
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A képzési feladatok 
teljesítéséhez szükséges 

eszközök és felszerelések 
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Támadáselhárítás eszközei X X X X X X X X X
Egészségügyi doboz X X X X X X X X X
Híröszeköttetést biztosító 
eszközök X X X X X X X X X
Kézi kihangosító X X X X
Rövid és futtató póráz X X

ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
VI.
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