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1. A képzés célja 

 

A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, 

valamint, a szolgálati feladatok végrehatásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése 

innovatív didaktikai módszerek és eszközök alkalmazásával. 

 

2. Követelmények a képzés elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

 a személy- és vagyonőrök tevékenységére vonatkozó jogszabályi változások és 

azok gyakorlati alkalmazhatóságából vizsgát tenni. 

 a képzés során elsajátított ismereteket a gyakorlati munkavégzése során jogszerűen, 

szakszerűen és biztonságosan alkalmazni. 

 

3. A tananyag 

 

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: 16 tanóra 

Elméleti ismeretek: 6 tanóra (a teljes képzési idő 40 %-a) 

Gyakorlati ismeretek:  10 tanóra (a teljes képzési idő 60 %-a) 
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I. Jogi ismeretek 1 - 1 

II. Általános szakmai ismeretek 1 - 1 

III. Konfliktushelyzetek kezelése 1 - 1 

IV. Objektumvédelem 1 - 1 

V. Rendezvénybiztosítás 1 - 1 

VI. Személy- és vagyonőrök feladatai terrorcselekmény esetén 1 - 1 

VII. Intézkedéstaktika - 5 5 

VIII. Támadáselhárító eszközök gyakorlati alkalmazása - 5 5 

összes óraszám: 6 10 16 
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A tananyag részletezése 

 

I. Jogi ismeretek 

I.1. Magyarország Alaptörvénye 

I.2. Szabálysértési jog 

I.3. Büntetőjog 

 

II. Általános szakmai ismeretek 

II.1. A személy- és vagyonőr jogállása 

II.2. A személy- és vagyonőr intézkedési jogosultsága 

II.3. Az intézkedések alapelvei 

II.4. Támadáselhárító eszközök és azok jogszerű alkalmazása 

 

III. A konfliktushelyzetek kezelése, hatékony kommunikáció 

III.1. Szóbeli kommunikáció 

III.2. A testbeszéd elemei és lehetséges jelentésük 

III.3. Az általános személy- és vagyonőri intézkedések kommunikációja 

III.4. A támadáselhárító eszközök használatának pszichológiai problémái 

 

IV. Objektumvédelem 

IV.1. A komplex objektumvédelem felépítése 

IV.2. A személy- és vagyonőr intézkedési jogosultságai objektumvédelem esetén 

 

V. Rendezvénybiztosítás 

V.1. A rendezvény fogalma 

V.2. A sportrendezvények biztosításának különös szabályai 

V.3. A zenés, táncos rendezvények biztosításának különös szabályai 

 

VI. A személy- és vagyonőrök feladatai terrorcselekmény esetén 

VI.1. Terrorcselekmények megelőzése 

VI.2. A biztonsági őr feladata a terrorcselekmény ideje alatt 

VI.3. Terrorcselekmény bekövetkezése utáni feladatok 
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VII. Intézkedéstaktika 

VII.1. A helyes kommunikáció megválasztása  

VII.2. Veszély felismerése és annak megfelelő intézkedés kiválasztása 

VII.3. Alapvető taktikák gyakorlása 

VII.4. Különböző intézkedések lefolytatásának gyakorlása 

 

VIII. Támadáselhárító eszközök gyakorlati alkalmazása 

VIII.1. Arányos mérvű kényszerítő testi erő technikáinak gyakorlása 

VIII.2. Vegyi eszköz (gázspray) alkalmazásának gyakorlása 

VIII.3. Gumibot alkalmazásának gyakorlása 

 

4. Tárgyi feltételek 

 Oktatási tansegédlet (jegyzet) 

 Gyakorló eszközök 

 Edzőtanterem 

 Oktatástechnikai eszközök  

 

ÓRAREND 

 

Óra Téma 

08.00-08.40 Intézkedéstaktika 

08.45-09.25 Intézkedéstaktika 

09.30-10:10 Intézkedéstaktika 

10.15-10.55 Intézkedéstaktika 

11.00-11.40 Intézkedéstaktika 

11.45-12.25 Támadáselhárító eszközök gyakorlati alkalmazása 

12.55-13.35 Támadáselhárító eszközök gyakorlati alkalmazása 

13.40-14.20 Támadáselhárító eszközök gyakorlati alkalmazása 

14.25-15.05 Támadáselhárító eszközök gyakorlati alkalmazása 

15.10-15.50 Támadáselhárító eszközök gyakorlati alkalmazása 

 


