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Képzés megnevezése Fegyveres biztonsági őr (53 861 05) szakképesítés-ráépülés
Szakmai és
20/2013. (V.28.) BM rendelet alapján
vizsgakövetelmények
Megszerezhető
Fegyveres biztonsági őr szakképesítés
képesítés
Képzési forma Tanfolyami, csoportos képzés

Képzés helye

1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. (igény szerint kihelyezett
képzési helyszínen országosan)

Képzés díja 150 000 Ft (+35.000 Ft vizsgadíj)
Képzési idő 320 óra
Elméleti/gyakorlati
40/60%
képzési idő aránya
Megengedett hiányzás

A kontaktórák 10%-a igazolás mellet, vagy az előzetes tudás
beszámításának mértékében.

Előzetes tudásmérés A képzés indításakor, a tanfolyam megkezdése előtt.

Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 6.
Reg: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-042134
Adószám: 10815135-2-51; HU10815135
Telefon: 06/1-431-2900; HM: 45-111
Fax:06/1-275-0972, HM: 45-672
E-mail: hmei@hmei.hu
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Felkészülési
dokumentumok

-

-

1997. évi CLIX törvény a fegyveres biztonsági őrségről,a
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
27/1998. (VI.10.) BM rendelet a fegyveres biztonsági őrség
Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
2012. évi C. törvény a Bűntető Törvénykönyvről
175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közbiztonságra
különösen veszélyes eszközökről
1992. évi LXVI tv. a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról
24/1997. (III. 26.) BM rendelet az állam működése, illetőleg
a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos
létesítmények köréről
49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek,
lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges
elméleti és jártassági követelményekről

Iskolai előképzettség Érettségi végzettség
Szakmai előképzettség 32 861 01 Személy- és vagyonőr szakképesítés
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve
Egészségügyi
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
alkalmassági
véleményezéséről 4. számú melléklete 6. pontja, valamint az 5.
követelmények
számú melléklet alapján.
A 22/1991. (XI. 15.) NM rendelet 1. § (1) A kézi lőfegyver, lőszer,
gáz- és riasztófegyver (a továbbiakban: lőfegyver) tartására való
egészségi alkalmasság vizsgálatnak a célja annak megállapítása,
Pályaalkalmassági
hogy a lőfegyvert tartani szándékozó, vagy tartási engedéllyel már
követelmények
rendelkező személynek nincs-e olyan betegsége, testi vagy
szellemi, érzékszervi fogyatékossága, mely őt lőfegyver biztonságos
használatára egészségi szempontból alkalmatlanná teszi.
A képzés megkezdésének feltétele a Fegyveres biztonsági őrségről
Erkölcsi alkalmazási
szóló 1997. évi CLIX. törvényben megfogalmazott erkölcsi
feltételek
alkalmazási feltételek megléte.
- Fegyverismeret, kényszerítőeszköz-kezelés, -tárolás,
karbantartás
Szakmai
- Fegyveres biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályok
követelménymodulok
- Intézkedéstaktikai, konfliktuskezelési szituációs gyakorlat
Modulzáró vizsgák (modulonként legalább 51%-os teljesítés)
Számonkérés, Komplex szakmai vizsga:
bizonyítvány gyakorlati vizsga (45 perc)
kiadásának feltételei központi írásbeli vizsga (120 perc)
szóbeli vizsga (30 perc)
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A Fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A szakképesítés birtokában, az 1997. évi CLIX. törvényben felsorolt, az állam működése és a
lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények, szállítmányok és
tevékenységek védelmét látja el. Feladatának ellátásához jogszabály biztosította speciális
közhatalmi és kényszerítőeszköz-használati jogosultságokkal rendelkezik, melyek közterületen
ellátott szolgálata során is megilletik tevékenységével kapcsolatban. Szolgálatát kényszerítő
eszközökkel látja el, melyhez hozzátartozik speciális, kettős – rövid és hosszú tűzfegyver, vagy
automata lőfegyver – fegyverzete is.
A Fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
 fegyveresen szolgálatot ellátni;
 őrzés-védelmi feladatot ellátni;
 járőrtevékenységet végezni;
 személyeket őrizni, kísérni;
 be- és kiléptetést végrehajtani;
 jármű, csomag, ruházat átvizsgálást végrehajtani;
 biztonságtechnikai rendszert kezelni, jelzéseire reagálni;
 szolgálattal összefüggő dokumentálást elvégezni;
 igazoltatni, elfogni;
 visszatartást végrehajtani;
 személyt hatóság elé állítani;
 kényszerítő eszközöket, lőfegyvert használni.
A Fegyveres biztonsági őr szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök:
 fegyveres biztonsági őr;
 felvezető;
 őrparancsnok;
 őrségparancsnok.

INFORMÁCIÓS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:

CÍM
TELEFONSZÁM
FAX SZÁM
E-MAIL
HONLAP
ÜGYFÉLFOGADÁS

HM EI Zrt. 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
+36-1-431-2926; +36-1-431-2900/176, 226, 904,
+36-1-431-2999
oktatas@hmei.hu
www.hmei.hu
hétfő: 10.00-14.00 óra
103. iroda
csütörtök: 07.30-11.30 óra

