
Személy- és vagyonőr vizsgatevékenységei 
 
Írásbeli vizsga  
A vizsgatevékenység megnevezése: Személy- és vagyonőr feladatellátásának általános és speciális 
szabályai 
A vizsgatevékenység leírása: 
Az írásbeli feladatlap a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekre vonatkozóan 
tartalmaz feladatokat: 
- személy-és vagyonőr jogi ismeretei, 
- pszichológiai és kommunikációs alapismeretek, 
- objektumőrzés speciális ismeretei, 
- az objektumőr intézkedéstaktikai ismeretei, 
- a személy- és vagyonőr szolgálatellátásának általános szabályai, 
- a rendezvénybiztosító őr általános és speciális feladatai, 
- a parkolóőr általános és speciális feladatai, 
- a bankőr, bolti őr általános és speciális feladatai. 
A feladatlapok kérdéssora feleletválasztós, felelet kiegészítős, párosítási, csoportosítási, sorba rendezési, 
igaz-hamis kérdéstípusokat tartalmazhat. Egy feladaton belül több kérdés is feltehető. 
A feladatsor megoldásával elérhető maximális pontszám: 100 pont. 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40% 
 
Projektfeladat 
A vizsgatevékenység megnevezése: Személy-és vagyonőri szituációs gyakorlati feladat. 
A vizsgatevékenység, vagy részeinek 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. különbö-ző 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. 
Amennyiben a vizsga értékeléséhez szükséges, a szituációhoz kapcsolódó dokumentumokat a gyakorlati 
feladatot követően kitölti, vagy a szükséges dokumentumok kitöltésével kapcsolatosan feltett kérdésekre 
szóban válaszol. 
A gyakorlati vizsga teljesítése során a vizsgázó a tevékenysége mozzanatait szóbeli magyarázatokkal is 
kísérheti. 
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 strukturáltan tartalmazzák: 
- a megoldandó helyzetet, 
- a helyzet megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín, napszak, el-követési magatartás, 
helyzet megoldását befolyásoló körülmény). 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc, melyből 5 perc felkészülési idő, 
15 perc gyakorlati feladatvégrehajtás. 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 % 


