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A Testőri műveleti feladatok
követelménymodul tartalma:

megnevezésű,

10399-12

azonosító

számú

szakmai

Feladatprofil:
Folyamatosan figyeli a védett személy környezetét, utasítást ad a gyanús elemek
kiszűrésére
Megelőzi vagy felderíti és elhárítja a védett személy megfigyelésére utaló
tevékenységeket
Kezeli a hírösszeköttetésre szolgáló eszközöket, folyamatosan aktualizálja az
információkat
Gondoskodik a védett személy zavartalan érkezéséről és távozásáról
Biztosítja a védett személy gyalogosan vagy járművel történő kísérését
Felügyeli a védett személy közelében tartózkodni jogosultakat
Kijelöli a rejtett támogató erők felállítási pontjait
Támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor kivonja a védett személyt a
veszélyzónából
Alkalmazza a megfelelő önvédelmi fogásokat, védelmi eszközöket
Végrehajtja a menekítést
Intézkedik a menekítési helyek kiemelt védelméről
Szükség esetén életmentő elsősegélyt nyújt
Fenntartja a legmagasabb fokú készültséget, amíg a körülmények indokolják
A biztosítás vezetőjeként engedélyezi a műveletek befejezését, gondoskodik a kiadott
technikai eszközök hiánytalan visszavételéről
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
szakmai ismeretek:
A stratégiai felállítási pontok kialakításának és a környezet megfigyelésének módszerei,
követelményei
A lehetséges támadások és rendkívüli események felismerésének, irányuk
meghatározásának és a potenciális elkövetői kör azonosításának eszközei és módszerei
A helyszínek, a lakás és az útvonalak biztosításának eszközei és módszerei
A védelmi körök és a felelősségi zónák kialakításának módszerei
Védelmi alakzatokban történő gyalogos és járműves kísérés
A rejtett támogató erők felállításának módszerei, követelményei
A védett személy támadás vagy rendkívüli esemény veszélyzónájából kivonásának
módszerei, követelményei
A támadás blokkolásának és a menekítés végrehajtásának módszerei, követelményei
A menekítési helyek kiemelt védelmére vonatkozó követelmények
A készültség fenntartására, illetve megszüntetésére vonatkozó követelmények
Szituációs feladatok a támadások, rendkívüli események elhárítására
Szakma-specifikus járművezetési védelmi-taktikai feladatok (rutinpályán, szimulátoron)
Speciális védelmi eszközök ismerete és használata (bombalepel, lövedékálló mellény,
pajzs)
Fegyverismeret (lőfegyverek, egyéb támadó és védekező fegyverek)
Lövészet (lőfegyver elővétel, tűzkész állapotba helyezés, fegyverfogás, pontos lövések
leadása, tokba rejtés, tárcsere végrehajtások, fedezékhasználat)
Fegyveres és pusztakezes önvédelmi fogások, közelharc technikák
Életmentő elsősegélynyújtás (szúrt, vágott, lőtt sérülések ellátása, mérgezések és savas
vagy maró anyagok okozta sérülések közömbösítése)
Mentális regenerációs technikák (a védett személy pánikkezelése, saját stresszoldás)
szakmai készségek:
Kooperatív munkavégzés
Védelmi és híradástechnikai eszközök használata
Speciális önvédelmi technikák
Személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció
Önfegyelem

Önállóság
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Közérthetőség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás

