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A Fegyveres biztonsági őrség Projektfeladat végrehajtásához 
alapvetően szükséges jogszabályok 

 
 
A jogszabályi és dokumentációs ismeretekkel, kényszerítő eszközökkel és lőfegyverekkel 
kapcsolatos feladatok feldolgozásához elengedhetetlenül szükséges jogszabályok: 
 
 

- A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

- A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló  
1997. évi CLIX. törvény 

- A fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 
27/1998. (VI. 10.) BM rendelet 

- A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
- A közbiztonságra különösen veszélyes eszközöktől szóló175/2003 (X.28.) Korm. rendelet. 

 
 
A szituációs helyzetek feldolgozását segítő jogszabályok: 
 
 

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
- Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 
2012. évi CXX. törvény 

- A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
- 27/2018. (VI. 21.) ORFK UTASÍTÁSA a Magyar Köztársaság Rendőrsége Lövészeti 

Szakutasításának kiadásáról szóló 23/1997. (XI. 27.) ORFK utasítás módosításáról 
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
- 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról, valamint a 
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

1. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 

Ön járőrpárban lát el szolgálatot, mint járőrvezető. Szolgálati helyén nagy mennyiségű tűz- és 
robbanásveszélyes folyékony anyagot tárolnak. Járőrözés közben észleli, hogy egy zavart 
viselkedésű személy - akinek a kezében egy cigaretta van - éppen a tároló konténer felé halad. 
A mozgásán észrevehető, hogy koordinálatlan, instabil. 
- Az intézkedés bemutatása során tartsa szem előtt a veszélyforrásokat! 
-  Ismertesse, hogy milyen irányítási és egyéb feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések:  
- Sorolja fel az FBŐ szolgálati szabályzatában meghatározott okmányokat! 
- Határozza meg, hogy a jogszabály alapján ki az elöljáró és ki az alárendelt! 

Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a maroklőfegyver töltésének menetét! 
- Ismertesse, hogy mennyi a felkészülés során használt maroklőfegyver tárkapacitása! 
- Mondja el a szekrénytáras maroklőfegyver betárazásának folyamatát, és mutassa be a 

maroklőfegyver és póttár elhelyezését szolgálati hordmódban! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mutassa be a kezek test előtt történő bilincselésének módját! 
 
Egészségüggyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogy mi a teendője áramütést szenvedett személy ellátásakor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

2. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön fegyveres biztonsági őri szolgálat ellátására érkezik az egyik rendőrkapitányságra és azt 
tapasztalja, hogy a szolgálatot leadó kollégája nem tartózkodik a kijelölt szolgálati helyen, és 
a váltáshoz szükséges szolgálati okmányok nincsenek előkészítve. Mobiltelefonon eléri a 
kollégát, aki az egyik emeleten tartózkodik. Jelzi önnek, hogy hamarosan vissza fog érkezni az 
őrszolgálati helyre. 
- Mondja el, hogy mire terjed ki az átvétellel kapcsolatos tevékenysége, valamint milyen 

feladatai vannak a szolgálat átvétel végrehajtásakor! Térjen ki az átvétellel kapcsolatos 
jelentési feladataira is! 

 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések:  
- Mutassa be a fenti kérdéshez tartozó okmányokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 
- Sorolja fel az alárendelt jogszabályban meghatározott kötelezettségeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés:  
- Ismertesse a fegyver ürítésére vonatkozó általános szabályokat!  
- Mondja el a szekrénytáras maroklőfegyver kitárazásának és töltetlenség ellenőrzésének 

menetét! Milyen területeket kell ellenőrizni a fegyveren és miért? 
- Ismertesse a méretjelölését a felkészülés során megismert maroklőfegyverben használt 

lőszernek! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés:  
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mutassa be az elvezető fogások közül a mellső karbölcsőt! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés: 
- Mondja el, hogyan kell elsősegélyben részesíteni egy ájult személyt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

3. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

Ön az éjszakai órákban járőrpárban teljesít szolgálatot az őrségutasításban meghatározott 
területen. A járőrútvonal egy adott pontján arra lesznek figyelmesek, hogy több személy a 
kerítésen átmászva az őrzött terület belseje felé halad. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a fegyveres biztonsági őr szolgálati jelvényének jogszabályban meghatározott 

külalakját, valamint annak hordmódját! 
- Fogalmazza meg, hogy mi a különbség bűncselekmény és szabálysértés között! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Jellemezze a „HARRIES” lámpahasználati technikát! 
- Ismertesse a tüzelési testhelyzeteket, valamint mondja el a maroklőfegyver tűzkésszé tétel 

mozzanatait! 
- Mutassa be a magas, a mély térdelő, valamint a guggoló helyzetű tüzelési testhelyzeteket! 

A tüzelési testhelyzetek kialakításakor, mikor célszerű a maroklőfegyver tűzkésszé tételét 
végrehajtani? 

 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy a jogszabály milyen rendelkezéseket tartalmaz a szolgálati kutyára 

vonatkozóan!  
- Mutassa be két személy kezének egymáshoz bilincselését, és mondja el a bilincs 

felhelyezésének általános szabályait! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés: 
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy epilepsziás rohammal érintett személyt! 
- Mondja el, hogy mire kell figyelni elsősegély nyújtása közben egy epilepsziás rohammal 

érintett személy ellátásakor! 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön fegyveres biztonsági őri szolgálatának ellátása közben azt észleli, hogy a szolgálati helyén, 
a főbejáratánál lévő ügyeleti helyiségben az egyik villanykapcsoló szikrázni kezd, majd a 
kipattanó szikráktól a szőnyeg, a függöny és a bútorzat is lángra kap. A szolgálati helyiségben 
egy 3 kg-os porral oltó tűzoltó készülék található. 
- Sorolja fel, hogy milyen feladatai vannak a kezdeti tűz megakadályozására, valamint a 

további károk csökkentése érdekében! Sorolja fel, hogy a tűzoltásnál milyen értesítési, 
valamint személy- és kármentési feladatai vannak! 

 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Mutassa be a fenti szituációhoz kapcsolódó dokumentumokat! 
- Ismertesse a szolgálati útra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a szánhátrasiklásos maroklőfegyver 3 pontos biztonsági ellenőrzésének 

folyamatát! A fegyver szánja az utolsó lövés leadása után, szánakasztott állapotban van. 
Mondja el, hogy a 3 ponton mit kell megvizsgálni! 

- Mutassa be a guggoló tüzelési testhelyzetet, ismertesse funkcióját, hasonlítsa össze a 
térdelő tüzelési pozícióval!  

 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mutassa be az igazoltató/készenléti állást, és magyarázza el az alkalmazásának célját! 

Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogy mi a teendője áramütést szenvedett személy ellátásakor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

5. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön egy védett objektum portáján lát el szolgálatot. Feladata a szolgálatteljesítés helyén 
személyek és gépjárművek be- és kiléptetése. Észleli, hogy egy idegen személy az ellenőrzési 
pontot kikerülve átugrik a forgóvillás beléptető rendszeren, és futva az objektum belseje felé 
indul. 
- Ismertesse, hogy milyen esetekben alkalmazhat testi kényszert! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentációk használatával 
összefüggő kérdések: 
- Az esettel kapcsolatban milyen dokumentációs feladatai vannak? 
- Sorolja fel az „ŐR” jogszabályban meghatározott általános kötelességeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a karabély tűzkésszé tételének menetét az egyes lövés leadásához! 
- Mondja el a felkészülés során használt karabély/géppisztoly lövési folyamatát! 
- Ismertesse a maroklőfegyver és póttár elhelyezésére vonatkozó általános szabályokat! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mutassa be a kezek test mögött történő bilincselés módját! 
- Mutassa be a biztonsági háromszög alakzatot, magyarázza el a célját! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy nyílt végtagtörést szenvedett személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

6. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön vonaton szállítmánykísérő szolgálatot lát el. A vonat egy állomáson huzamosabb időre 
megáll. A várakozás közben látja, hogy az őrzésére bízott szerelvény egyik lezárt ajtaját két 
férfi feszítőeszközzel megkísérli kinyitni. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentációk használatával 
összefüggő kérdések: 
- Mondja el a testi kényszerről szóló jelentés tartalmi elemeit!  
- Sorolja fel az „ŐR” jogszabályban meghatározott segítségnyújtásra vonatkozó 

kötelességeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a szánhátrasiklásos maroklőfegyver tűzkésszé tételi folyamatát, ha a fegyver 

szolgálati hordmódban van.  
- Ismertesse a felkészülés során használt maroklőfegyver fő részeit, részletesen térjen ki a 

csőkialakítás funkcióira! 
- Mondja el a szánhátrasiklásos maroklőfegyver lövési folyamatát! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mutassa be két ember kezének egymáshoz bilincselési módját! 
- Mutassa be egy fejre irányuló ütés elhárításának módját! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogy mi a teendő kutyaharapást szenvedett személy ellátásakor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

7. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítményben lát el 
portaszolgálatot, feladata a be- és kiléptetés. Egy személy beléptetésénél végzett 
ruházatátvizsgálás közben a zsebéből előkerül egy gáz-spray és egy 8 cm alatti 
pengehosszúságú kés. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Mondja el, hogy melyek a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövésről szóló jelentés 

kötelező tartalmi elemeit! 
- Ismertesse az őrségparancsnok-helyettesre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a lőfegyver töltésére, ürítésére vonatkozó szabályokat! 
- Ismertesse a felkészülés során használt maroklőfegyver elméleti tűzgyorsaságát! 
- Ismertesse a maroklőfegyver és a póttár elhelyezésének célszerűségét a nyári és téli 

ruházaton! 
 
Egyéb kényszerítő eszköz használattal összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mutassa be a tárgyhoz bilincselést! 
- Mutassa be egy hasra irányuló rúgás elhárításának módját! 

Elsősegéllyel összefüggő kérdés: 
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy hasba lőtt személyt! 
  



 

 

8. Mutassa be, hogyan intézkedik az ön által őrzött területen (mit tesz) az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön járőrpárban lát el szolgálatot, mint járőrvezető. Az őrségutasításban meghatározott, 
kerítéssel körbe nem határolt területen észleli, hogy két személy egy kézikocsin próbál kitolni, 
feltehetően a területről származó áramfejlesztő berendezést.  
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Mondja el, hogy melyek a lőfegyverhasználatnak minősülő lövésről szóló jelentés kötelező 

tartalmi elemei! 
- Ismertesse a ruházatátvizsgálás szakmai és jogszabályban megfogalmazott szabályait! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a szolgálati lőfegyver tartására vonatkozó általános szabályokat! 
- Ismertesse a méretjelölését a felkészülés során megismert maroklőfegyverben használt 

lőszernek!  
- Mutassa be a szánhátrasiklásos maroklőfegyver fegyverfogási technikáit! Térjen ki a hibás 

fegyverfogás okozta következményekre! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Sorolja fel, hogy a jogszabály alapján a fegyveres biztonsági őr milyen bilincselési módokat 

alkalmazhat! 
- Mutasson be egy ruházatátvizsgálást álló személyen! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés: 
- Mondja el, hogyan részesíti elsősegélyben azt a személyt, aki kificamította a vállát! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

9. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön felvezetői feladatokat lát el az őrségparancsnok alárendeltségében. Feladata a váltás 
végrehajtása. Az egyik őrhely megközelítésekor észleli, hogy az őrzött objektum drótkerítését 
több vaddisznó megrongálta és a telephelyre is bejutottak ezzel veszélyeztetik a dolgozók 
biztonságát.  
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a fenti szituációhoz kapcsolódó 

nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 
- Milyen feladatai vannak egy eligazításon az elöljárónak és az alárendeltnek?  
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Fejtse ki a „taktikai” és „technikai” tárcsere közötti különbséget, továbbá mondja el, hogy 

melyiknek mikor lehet szerepe! 
- Ismertesse a lőszer fogalmát, továbbá ismertesse a felkészülés során használt 

karabélyba/géppisztolyba rendszeresített lőszer részeit, felépítését! 
- Mutassa be az egykezes, úgynevezett „kapáslövés” állást, magyarázza el a tartás célját! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el a gáz-spray használatára vonatkozó általános szabályokat! 
- Mutassa be a gumibottal elhárítás lehetséges módját egy felülről fejre irányuló csapás 

esetén! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Hogyan győződik meg arról, hogy egy eszméletlen személynek van-e pulzusa? Hogyan 

részesít elsősegélyben egy ájult személyt, ha nincs pulzusa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

10. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön készenléti szolgálat teljesítése közben utasítást kap az őrparancsnokától, hogy menjen át 
járőrtársával a főbejárathoz, mert a beléptetést végző fegyveres biztonsági őr rádión segítséget 
kért. Odaérve tapasztalja, hogy két személy fenyegetéssel intézkedésre akarja kényszeríteni az 
őrt azért, hogy az általuk lopással gyanúsított harmadik személyt - aki időközben belépett az 
önök által őrzött területre - fogja el. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Sorolja fel az őrségutasítás főbb tartalmi elemeit!  
- A fegyveres biztonsági őr milyen okmányokat köteles elfogadni őrzött objektumba történő 

beléptetéskor a belépő személy kilétének igazolására? 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel a lőfegyverhasználat általános szabályait! 
- Ismertesse, hogy mennyi a felkészülés során megismert karabély elméleti tűzgyorsasága! 
- Mutassa meg a maroklőfegyver elővételét, és ismertesse az előforduló hibákat a 

fegyverfogás, a fegyvertok és a segítő kéz vonatkozásában! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el, hogy a jogszabály szerint milyen feltételeknek kell megfelelni az „őrkutyának” 

és ki, mikor, milyen esetekben alkalmazhatja!  
- Mutassa be az önnek háttal álló személyen a ruházatátvizsgálást, majd a személyen 

alkalmazzon hátrabilincselést! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy kutyaharapást szenvedett személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

11. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön az őrségutasításban meghatározott területen járőrpárban lát el szolgálatot, mint járőrvezető. 
Az éjszakai órákban észleli, hogy az anyagraktár ajtaját két fő egy csavarhúzóval próbálja 
felfeszíteni. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések:  
- Ismertesse az őrség/őrparancsnok jogszabályban meghatározott feladatait eligazítás során!  
- Ismertesse a személyi szabadság megsértése bűncselekmény tartalmi elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse, hogy szállítmány kísérésekor hogyan kell végrehajtani a fegyver töltését és 

ürítését a jogszabályban meghatározottak szerint! 
- Mondja el, hogy milyen tényezőktől függ a sérülés következtében kialakuló sokkos állapot! 
- Mutassa be a maroklőfegyverrel végrehajtott egykezes, úgynevezett „kapáslövés” pozíciót, 

és magyarázza el a kialakított állás és kéztartások összefüggését! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy a jogszabály alapján mikor alkalmazható kényszerítő eszköz és meddig 

alkalmazható! 
- Mutassa be a kezek előre helyzetben történő bilincselését, egy önnel szemben álló 

személyen!  
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy hasba lőtt személyt, továbbá sorolja fel a 

jellemző tüneteket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

12. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön portaszolgálatot lát el, feladata a személy és gépjármű beléptetés. Egy gyalogosan érkező 
személy jelentkezik beléptetésre, aki szemmel láthatóan erősen ittas, belépési jogosultságának 
igazolását megtagadja.  
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Egy őrzött objektumba belépés esetén milyen adatokat jogosult rögzíteni a fegyveres 

biztonsági őr?  
- Ismertesse az őrparancsnok feladataira vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az állatra leadott lövés általános szabályait!  
- Jellemezze a felkészülés során használt karabélyt/géppisztolyt, valamint a hozzá 

rendszeresített lőszer felépítését! Részletezze a lövés kiváltásakor a lőszerben végbemenő 
folyamatot!  

- Mutassa meg a fegyvervédelem lehetőségeit maroklőfegyverre vonatkozóan!  
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el, hogy a jogszabály szerint milyen esetekben alkalmazható gáz-spray! 
- Mutassa be egy személy fektetett testhelyzetű ruházatátvizsgálását! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy gáz-spray -vel lefújt személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

13. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Az őrségutasításban meghatározott területen járőrszolgálatot teljesít társával. Az egyik 
ellenőrzési pontra érve látják, hogy a trafóház ajtaján erőszakos behatolás nyomai vannak, az 
ajtót felfeszítették, az egyik ablak be van törve. A trafóházban mozgást észlelnek. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a kép- és hangrögzítésre vonatkozó általános szabályokat!  
- Ismertesse a felvezetőre és feladataira vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket! 
 

Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Mondja el a lőszer részeit, határozza meg a lőszer fogalmát!  
- Ismertesse, hogy mennyi a felkészülés során használt maroklőfegyverből kilőtt lövedék, 

csőtorkolatnál mért kezdősebessége!  
- Ismertesse az úgynevezett „célzó szem” megállapításának egy módját, továbbá a „csőlátás” 

jellemzőit! Mondja el, hogyan kerülhető el, hogy kialakuljon a csőlátás! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el, hogy a szakmai szabályok szerint kivel szemben nem alkalmazható gumibot!  
- Mutassa be a gumibot és a gáz-spray viselés módját, és indokolja célszerűségét!   
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogy mi a teendője egy áramütést szenvedett személy ellátásakor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

14. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön egy múzeum egyik csarnokában teljesít szolgálatot. Az egyik látogató odalép egy kiállított 
képhez, és a nála lévő festékszóróval lefújja. Ön azonnal jelenti URH készüléken az eseményt 
az ügyeletre és erősítést kér. Ezt követően felszólítja az illetőt személyazonosságának 
igazolására, amit az intézkedés alá vont személy megtagad és azzal fenyegeti, hogy ha közelít, 
lefújja a nála levő festékszóró palackkal.  
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a fegyveres biztonsági őr szolgálati igazolványának tartalmi elemeit! 
- Ismertesse a felállított őrre és feladataira vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Mondja el a karabélyra vonatkozóan, hogy milyen mozzanatai vannak a fegyver tűzkésszé 

tételének! A folyamat „fegyver háton” hordmódból induljon! 
- Ismertesse az irányzás folyamatát, és az irányzási hibákat hozza összefüggésbe a találati 

pontossággal!  
- Mutassa be a lövés utáni körbetekintést, továbbá mondja el, hogy milyen funkciói vannak 

a lövés után történő körbetekintésnek! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy a támadás megakadályozására, vagy az ellenszegülés megtörésére milyen 

kényszerítő eszközöket alkalmazhat jogszabály alapján, valamint mely testrészeket kell 
kerülni gumibot alkalmazásakor!  

- Mutasson be társával kétoldalú karfogást/feszítést, és ennek alkalmazásával egy személy 
elvezetését!  

 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy tüdőlövést szenvedett személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

15. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

Ön portaszolgálatot lát el a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos objektumban, 
feladata a személy és gépjármű beléptetés. Egy tehergépkocsi jelentkezik kiléptetésre. A 
gépkocsi vezetője rendelkezik a gépjármű menetokmányaival, a gépjármű rakterében pedig 
ládák vannak, amelyeken nincsen zár. 
- Ismertesse, hogyan hajtaná végre a gépjármű és a rakomány szabályos átvizsgálását! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a fegyveres biztonsági őr szolgálati jelvényének jogszabályban meghatározott 

külalakját, valamint annak hordmódját! 
- Ismertesse a járőrre és feladataira vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Mondja el a szánhátrasiklásos maroklőfegyverre vonatkozóan, a technikai tárcsere 

folyamatát! A folyamat szolgálati hordmódból induljon!  
- Ismertesse, a halálos és a nem halálos találati zónákat! 
- Mondja el a billentyűelhúzás szabályait! Hozza összefüggésbe az elkövethető hibákat a 

hibás elsütés eredményeként létrejövő találati képpel! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy milyen esetekben alkalmazhat, illetve használhat lőfegyvert vagy 

szájkosár és póráz nélküli szolgálati kutyát!  
- Mutassa be a bilincs és a gáz-spray szolgálati hordmódját, mondja el, hogy hol helyezné el 

a bilincskulcsot, és indokolja az eszközök elhelyezésének célszerűségét! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy, az arcán és a mellkasán égési sérülést 

szenvedett személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

16. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön portaszolgálatot lát el. Feladata a szolgálatteljesítés helyén személyek és gépjárművek be- 
és kiléptetése. Észleli, hogy egy ott dolgozó személy - akinek mozgása nehézkes és idegesen 
viselkedik - feltűnően gyorsan próbálja elhagyni az objektumot. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a testi erő alkalmazására vonatkozó törvényi előírásokat! 
- Ismertesse a szállítmánykísérő őr feladataira vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Mondja el a szánhátrasiklásos maroklőfegyverre vonatkozóan a taktikai tárcsere folyamatát 

úgy, mintha az 5. lövés leadása után hajtaná végre!  
- Csoportosítsa a lövedéktípusokat deformálódásuk alapján! 
- Hasonlítsa össze a „technikai” és a „taktikai” tárcsere folyamatát, ismertesse a tárcsere 

folyamatok céljait! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy milyen testfelületek támadása kerülendő gumibottal! 
- Mutassa be két személy kezének egymáshoz történő bilincselését! Ismertesse a bilincs 

alkalmazására vonatkozó általános szabályokat! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, honnan ismerhető fel a májat ért lövés, és hogyan részesít elsősegélyben egy 

hasba lőtt személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

17. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön vonaton szállítmány kísérő szolgálatot lát el. A vonat egy állomáson huzamosabb időre 
megáll. A várakozás közben látja, hogy az őrzésére bízott szerelvény egyik lezárt ajtaját két 
férfi feszítőeszközzel megkísérli kinyitni. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a személyőrző, kísérő őrre és feladataira vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket! 
- Ismertesse, hogy a jogszabályban megfogalmazottak szerint mit értünk első, másod- és 

harmadfokú őrség alatt, valamint mi a különbség közöttük! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a szolgálatba lépéshez szükséges tárazási és töltési folyamatot a fegyver 

felvételétől a szolgálati hordmódba helyezésig!  
- Csoportosítsa a lövedékeket kialakításuk szerint! 
- Mutassa be az úgynevezett „gördülő” vagy „guruló” járást! Milyen hibák jelenhetnek meg 

a végrehajtáskor, milyen hatásai vannak a hibás végrehajtásnak a találati pontosságra 
vonatkozóan? 

 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el a gumibot alkalmazásának szabályait! 
- Mutassa be, hogyan hárítana el a fejére felülről érkező kézcsapást!  
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy sokkolóval megbénított személyt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

18. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön kísérő őri feladatot lát el, amelynek során átkísérést hajt végre egy rendőr munkatársával, 
aki egyben a gépjármű vezetője is. A szállítási helyhez megérkezve, a sorompónál megállva 
egy férfi odalép a járműhöz és annak hátsó ajtaját kinyitja, hogy hozzásegítse az őrizetest a 
szökéséhez. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse, hogy mit jelent a fegyveres biztonsági őr számára a törvényben szabályozott 

együttműködési kötelezettség! 
- Sorolja fel, hogy a Büntető törvénykönyv alapján kik tartoznak a magyar hivatalos 

személyek körébe, és kik tartoznak a közfeladatot ellátó személyek körébe! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse, hogy jogszabály alapján a fegyveres biztonsági őr milyen esetekben jogosult 

szolgálati lőfegyvert magánál tartani! 
- Mondja el annak a maroklőfegyvernek a működési elvét, amellyel a felkészülési gyakorlatot 

végrehajtotta! Ismertesse a fegyverben használható lőszer jelölését és méretét! 
- Mondja el, hogyan hajtaná végre fegyverének ürítését egy szállítmánykísérésnél, ahol nincs 

töltő-ürítő hely! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el, hogy a gáz-spray alkalmazásakor milyen szempontokat kell figyelembe venni! 
- Mutasson be egy keresztirányú csuklófogásból való szabadulást!  
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan kell a mesterséges lélegeztetést végrehajtani!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

19. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön az őrségutasításban meghatározott területen járőrpárban lát el szolgálatot, mint járőrvezető. 
Észleli, hogy munkaidő után egy személy a raktárak között várakozik.  
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseket! 
- Ismertesse a lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés bűncselekmény tartalmi elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- A jogszabály alapján mit kell tennie a fegyveres biztonsági őrnek, ha elveszíti szolgálati 

lőszerét és fegyverét? 
- Ismertesse a felkészülés során használt maroklőfegyverbe rendszeresített lövedék 

átütőerejét 25x25 cm-es, 1 mm vastag fémlemez vonatkozásában! Mi a fedett hely és a 
fedezék közötti különbség? 

- Mutasson be kétkezes fegyverfogással, maroklőfegyverrel vagy karabéllyal, készenléti 
pozícióból végrehajtott fordulásokat!  

 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy a jogszabály szerint mikor indokolt a lábbilincset alkalmazni! 
- Mutasson be szemből duplakezes csuklófogásból való szabadulást! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogy mikor, hogyan és meddig kell a defibrillátort alkalmazni, valamint milyen 

tényezőket kell figyelembe venni az alkalmazásakor! 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

20. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön az őrségutasításban meghatározott területen, egy fokozottan tűzveszélyes objektumban 
járőrtársával lát el szolgálatot, mint járőrvezető. A járőrözés során önt egy - nem a kijelölt 
helyen dohányzó - személy szidalmazza. Amikor felszólítják, hogy csak a kijelölt helyen lehet 
dohányozni, a felszólított személy dühösen eldobja a cigarettát, és önöket félrelökve megpróbál 
a helyszínről eltávozni. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a rendőrség ellenőrzési jogosultságait a fegyveres biztonsági őrséggel 

kapcsolatban! 
- Ismertesse a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény tartalmi elemeit! 

Lőfegyverrel összefüggő kérdés:          
- A jogszabály alapján a szolgálati fegyverhez szükséges külön lőfegyvertartási engedély? 
- Ismertesse a felkészülés során használt maroklőfegyverbe rendszeresített lövedék 

átütőerejét vizsgálati zselatinban!  
- Mutassa be és mondja el a maroklőfegyver kétkezes fegyverfogását! Ismertesse, hogy 

milyen funkciói vannak a technikának és fejtse ki, hogy miért célszerű ennek az 
állásmódnak az alkalmazása!  

 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy a jogszabály szerint mikor indokolt a lábbilincselés, illetőleg a kéz- és 

lábbilincselés együttes alkalmazása! 
- Mutassa be a bilincs felhelyezését lábra, és magyarázza el a bilincs alkalmazására 

vonatkozó általános szabályokat!  
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy olyan személyt, akinek a combjába idegen 

tárgy fúródott! 
 
 
  



 

 

21. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön a közlekedési infrastruktúra kiemelten fontos közlekedési (vasúti) műtárgy őrzésének a 
feladatát látja el. Az ön által őrzött objektum közvetlen közelében súlyos (vélhetően 
tömegszerencsétlenséget okozó) közlekedési baleset történik. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a megerősített szolgálatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések fő tartalmi 

elemeit! 
- Ismertesse a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűncselekmény tartalmi elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a felkészülés során használt karabélyba/géppisztolyba rendszeresített lőszer 

méretjelölését!  
- Ismertesse a felkészülés során használt karabélyba/géppisztolyba rendszeresített lövedék 

átütőerejét vizsgálati zselatinban!  
- Mondja el, hogyan hajtja végre a felkészülés során használt karabélyra/géppisztolyra 

vonatkozóan a technikai tárcserét úgy, mintha az 5. lövés leadása után hajtaná végre a 
folyamatot!  

Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy a jogszabály alapján mikor nem minősül embertelen, megalázó 

bánásmódnak a fekvő testhelyzetben történő bilincselés! 
- Mutasson be egy hasra irányuló egyenes ütés hárítást!  
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy olyan személyt, akinek a hasába idegen tárgy 

fúródott! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

22. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön az őrségutasításban meghatározott területen járőrpárban lát el szolgálatot, mint járőrvezető.  
Rádión olyan információt kapott, hogy a járőrútvonalán egy középkorú férfi becsületsértő 
megjegyzéseket tesz a hölgy dolgozókra, továbbá zaklatja az ott dolgozókat. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 

Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse az őrparancsnok jogszabályban meghatározott feladatait különleges létesítmény 

őrzése esetén!  
- Ismertesse a bántalmazás közfeladatot ellátó személy ellen bűncselekmény tartalmi 

elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- A jogszabály szerint fegyverhasználatnak minősül az állatra leadott lövés? 
- Ismertesse a halálos találati zónákat az állatra vonatkozóan.  
- Ismertesse, hogy mitől függ a sebcsatorna mérete!  
- Sorolja fel a tüzelési testhelyzeteket! Mutassa be a guggoló tüzelési testhelyzetet és 

ismertesse, hogy milyen esetekben célszerű a testhelyzet kialakítása! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy a jogszabály alapján a rendszeresített bilincs hiányában vagy 

meghibásodása esetén milyen eszköz alkalmazható, illetve milyen eszközöket tilos 
alkalmazni bilincselési célzattal! 

- Mutassa be a kényszerítő eszközök elhelyezését! Indokolja a célszerűségét! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés: 
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy hasba szúrt személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

23. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön az őrségutasításban meghatározott területen járőrpárban lát el szolgálatot, mint járőrvezető.  
Az őrzött területen rendezvény van. A rendezvény helyszínének közelében észleli, hogy két 
ittasnak látszó férfi egymást szidalmazza és verekedik. Láthatóan mindkét személy megsérült. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse az őrségparancsnokra és feladataira vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket! 
- Határozza meg, hogy az őrzött objektumba történő belépéskor a fegyveres biztonsági őr 

milyen okmányokat köteles elfogadni a belépő személy kilétének igazolására! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel a figyelmeztető lövésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket!  
- Jellemezze a felkészülés során használt maroklőfegyvert!   
- Mutassa be a magas térdelő tüzelési pozíciót, beszéljen a fedezékhasználatról, térjen ki a 

személygépkocsi nyújtotta fedezékhasználatra!  
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el, hogy a jogszabály szerint milyen esetekben alkalmazható gumibot! 
- Mutasson be egy csomagátvizsgálást! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy alsó végtagjain égési sérülést szenvedett 

személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

24. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön az őrségutasításban meghatározott területen járőrpárban lát el szolgálatot, mint járőrvezető. 
A járőrözés során észleli, hogy a kerítésen kívül egy gépkocsi parkol a raktárak közelében.  
Továbbhaladva azt látja, hogy két személy épp átvágja a raktárak mögötti drótkerítést.  
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a szolgálati út fogalmát, az utasítás adásának és végrehajtásának rendjét!  
- Ismertesse a közfeladati helyzettel visszaélés bűncselekmény tartalmi elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- A jogszabály alapján a fegyveres biztonsági őr hol nem viselheti, hová nem viheti a 

szolgálati lőfegyverét?  
- Mondja el a szánhátrasiklásos maroklőfegyverre vonatkozóan, a technikai tárcsere 

folyamatát úgy, mintha az 5. lövés leadása után hajtaná végre!  
- Mondja el az épületátvizsgálási technikák közül a párban végrehajtott „horog” technikát! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- A jogszabály alapján mikor és hogyan kell alkalmazni a testi kényszert?  
- Mutassa be egy fekvő helyzetű személyen történő bilincselést, és mutassa be a személy 

felállítását! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogy milyen tünetei vannak a combcsont lövésnek, mit kell ilyen esetben 

megvizsgálni, valamint a sérülés jellegétől függően, hogyan kell elsősegélyben részesíteni 
a személyt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

25. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön az őrségutasításban meghatározott területen járőrpárban lát el szolgálatot, mint járőrvezető. 
A járőrözés során észleli, hogy a büfé mellett lévő kávéautomatát egy férfi üti és rugdossa, 
aminek következtében a kávéautomata előlapja és a kijelzője betört. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse és sorolja fel a fegyveres biztonsági őr általános kötelezettségeit! 
- Ismertesse a garázdaság szabálysértés/bűncselekmény tartalmi elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Mondja el, hogy mit jelent a testbe becsapódó lövedék vonatkozásában a hidrodinamikus 

hatás! 
- Ismertesse, hogy a jogszabály alapján hogyan kell végrehajtani a lőfegyverek töltését, 

ürítését! 
- Mondja el az épületátvizsgálási technikák közül a párban végrehajtott „átlós” technikát! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el, hogy milyen esetekben alkalmazhat, illetve használhat lőfegyvert vagy szájkosár 

és póráz nélküli szolgálati kutyát!  
- Mutasson be egy fekvő személyen történő ruházatátvizsgálást!  
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogy milyen tünetei vannak a tüdőlövésnek, és hogyan részesít elsősegélyben 

egy tüdőlövést szenvedett személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

26. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön repülőtéren lát el fegyveres biztonsági őri szolgálatot. A repülőtéri kapuknál elektronikus 
beléptető rendszer működik. Egy személy kilépésre jelentkezik, azonban az áthaladást 
biztosító kártyával a kilépést nem tudja végrehajtani. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési kötelezettségei vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a Fegyveres biztonsági őrség szolgálatba vezénylésére vonatkozó főbb 

jogszabályi rendelkezéseket!  
- Ismertesse a rongálás szabálysértés/bűncselekmény tartalmi elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Jogszabály alapján a lőfegyverhasználatot minek, és milyen sorrendben kell megelőznie?  
- Mondja el, hogy milyen körülményeket kell mérlegelni és figyelembe venni 

lőfegyverhasználat előtt! 
- Mutassa be a maroklőfegyver készenléti pozícióját, és mondja el a tartás célját, valamint 

térjen ki a működtető kéz ujjtartásának szerepére!   
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el, hogy milyen szempontokat kell figyelembe vennie bilincs alkalmazása előtt, 

valamint milyen módon és célzattal tilos az alkalmazása!  
- Mutasson be egy elvezető fogást csuklófeszítéssel! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy kutyaharapást szenvedett személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

27. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön felállított őri feladatot lát el a vállalat parkolójában és azt látja, hogy az egyik dolgozó 
odalép kollégája gépkocsijához, amelynek ablaka csak félig van felhúzva. Benyúl az ablakon, 
és kiemel onnan egy kézitáskát, majd a kijárat felé indul. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 

Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a felállított őr és a szállítmánykísérő őr feladatrendszerében megjelenő 

különbségeket! 
- Ismertesse a lopás szabálysértési és bűncselekményi alakzatára vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseket!  
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- A jogszabály alapján minek kell megelőznie a lőfegyverhasználatot? 
- A jogszabály alapján mi minősül lőfegyverhasználatnak? 
- Mondja el az épületátvizsgálási technikák közül a párban végrehajtott „vegyes” technikát! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy a jogszabály alapján az FBŐ milyen esetekben helyezheti a kényszerítő 

eszközeit készenléti helyzetbe! 
- Mutasson be egy szemből, azonos oldalú vállfogásból való szabadulást! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy medencetörést szenvedett személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

28. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos raktárbázisban lát el járőrszolgálatot. 
Járőrözése során észleli, hogy egy ott dolgozó targoncát vezető személy nekimegy a raktárak 
között elhelyezett/telepített tűzcsapnak, és azt kidönti.  A víz nagynyomással kitör a 
vízvezetékrendszerből és fennáll a veszélye, hogy az elázást követően a raktárbázison tárolt 
anyagok használhatatlanná válnak. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a Fegyveres biztonsági őrrel létesíthető jogviszony jogszabályi feltételeit és az 

azt kizáró okokat! 
- Ismertesse a testi sértés bűncselekmény tartalmi elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Mi nem minősül lőfegyverhasználatnak a jogszabály alapján?  
- Mondja el a kétkezes fegyverfogás kialakítását, a célzás folyamatát, valamint mondjon 

példákat a hibás célzásból eredő találati képekre! 
- Mutassa be a „gyorspillantás” technika végrehajtását! Ismertesse a hibalehetőségeket! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy jogszabály alapján mikor célszerű a kezeket test mögött hátrabilincselni! 
- Mutasson be egy szemből, ellentétes oldalú vállfogásból való szabadulást! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy felkarján ütőeresen vérző személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

29. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Árvíz idején ön az őrutasításban meghatározott járőrútvonalon járőrszolgálatot teljesít 
járőrtársával, amelynek során a töltések állapotát is ellenőrizniük kell az átszivárgások miatt. 
Az egyik ellenőrzési pontnál azt tapasztalják, hogy több személy éppen bontja a töltést, és a 
zsákokat egy kisteherautóra pakolják. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Sorolja fel a jogszabályban meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket! 
- Ismertesse a közveszély okozása bűncselekmény tartalmi elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Jogszabály alapján lőfegyverhasználatnak minősül a személyre szándékosan leadott lövés, 

ha az nem okozott sérülést? 
- Ismertesse a tüzelési testhelyzeteket, valamint fejtse ki a célzást befolyásoló tényezők közül 

a légzés és az utántartás szerepét! 
- Mutassa be a géppisztoly/karabély készenléti tartását! Mondja el a tartás szerepét, és térjen 

ki a működtető kéz ujjtartásának szerepére! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mutassa be a gáz-spray és a gumibot elővételi technikát és magyarázza el funkcióját! 
- Mutassa be egy személy falnál történő ruházatátvizsgálását! Magyarázza el az állás szerepét 

az intézkedést végrehajtó személyre vonatkozóan! Térjen ki a biztosító személy szerepére 
is! 

 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy nyílt alsó végtagtörést szenvedett személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

30. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön meghatározott útvonalon járőrszolgálatot teljesít járőrtársával. A védett területen egy 
gépjármű és utasainak ellenőrzésébe kezdenek. A gépjármű csomagtartójában fel nem használt 
ipari robbantószert és robbanóanyagot találnak. Az intézkedés alá vont személyek nem tudnak 
engedélyt bemutatni a robbanószerek jogszerű birtoklására vonatkozóan. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse a járőr és a személyőrző, kísérő őr feladatrendszerében megjelenő 

különbségeket! 
- Ismertesse a robbanóanyaggal vagy robbantószerrel visszaélés bűncselekmény tartalmi 

elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a felkészülés során használt maroklőfegyver tárkapacitását és a „belövési” 

távolságát! 
- Mondja el a szánhátrasiklásos maroklőfegyverre vonatkozóan a fegyver részleges szét- és 

összeszerelési folyamatát! 
- Mondja el, hogy milyen funkciói vannak a tárnak! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy a jogszabály alapján a tárgyhoz bilincselés mikor alkalmazható és meddig 

tartható fenn, valamint milyen esetben tilos! 
- Mutassa be a kezek előre bilincselését, és mondja el a bilincs felhelyezésének szabályait! A 

személy ön előtt, önnek oldalt áll. 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés: 
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy csigolyatörést szenvedett személyt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

31. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön az objektum bejáratánál felállított őri szolgálatot lát el. Egy belépésre jelentkező személy 
nem akarja átadni az okmányait a belépéshez szükséges engedélyek kiállításához. Hangosan 
szidalmazni kezdi önt és közli, hogy csak rendőrnek hajlandó az okmányait megmutatni. 
Kilátásba helyezi, hogy panaszt tesz a vállalat igazgatójánál, ha nem mehet be.  
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a szituációkhoz kapcsolódó 

nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 
- Ismertesse a rablás bűncselekményre vonatkozó jogszabály tartalmi elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse, hogy jogszabály alapján a lőfegyverek töltését és ürítését hol, hogyan, kinek az 

irányítása szerint kell végrehajtani!  
- Ismertesse a felkészülés során használt maroklőfegyver fő részeit és mondja el, hogy milyen 

funkciói vannak a szánakasztónak!  
- Mondja el a képzés során használt géppisztoly/karabély taktikai tárcsere mozzanatait úgy, 

mintha az 5. lövés leadása után hajtaná végre a folyamatot!  
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mutassa be a tárgyhoz bilincselést és mondja el, hogy mi a tárgyhoz bilincselés általános 

feltétele! 
- Mutassa be egy módját a fejre történő egyenes ütés elhárításának! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Hogyan részesít elsősegélyben olyan sérültet, akinek egyik kezén több ujjperce 

csonkolódott? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

32. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön az őrség ügyeletén lát el szolgálatot. Bejelentés érkezik, hogy egy ügyfél késsel arra 
kényszeríti a vállalat ügyfélszolgálatán dolgozó munkatársat, hogy a házi pénztárból adja át 
részére a napi bevételt. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 

Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Sorolja fel az FBŐ szolgálati szabályzatában meghatározott okmányokat! 
- A fenti eseménnyel kapcsolatban készülhet-e mozgókép felvétel? Amennyiben igen, mit 

kell tennie? Ha nem készülhet, akkor miért nem készülhet? 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a felkészülés során használt karabélyra/géppisztolyra vonatkozóan a töltő – ürítő 

helyen a töltési folyamatot! 
- Ismertesse a felkészülés során használt karabély/géppisztoly fő részeit és mondja el, hogy 

milyen funkciói vannak a tűzváltó karnak!  
- Mondja el a felkészülés során használt karabély/géppisztoly tűzkésszé tételi mozzanatait, 

valamint a lövés folyamatát a második lövés leadásáig!  
-  
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy a jogszabály alapján mikor alkalmazhat testi tényszert!  
- Mutassa be a gumibot és a gáz-spray elővételének módját, mondja el az elhelyezésre 

vonatkozó általános szabályokat! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan állapítja meg egy személy légzésleállását, és azt, hogy hogyan részesíti 

elsősegélyben!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

33. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön az őrség ügyeleti helyiségében teljesít szolgálatot. A monitoron keresztül azt észleli, hogy 
több ittasnak látszó személy az őrzött objektum előtti parkolóban, - amely az őrzött 
objektumhoz tartozik - az ott parkoló gépjárműveket rugdossa, a kukákat borogatja. 
 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Mondja el, hogy a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés esetén milyen dokumentációs 

feladatai vannak!  
- Ismertesse az okirattal visszaélés bűncselekmény tartalmi elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a felkészülés során használt maroklőfegyverre vonatkozóan a töltő–ürítő helyen 

a töltési folyamatot! 
- Ismertesse a felkészülés során használt maroklőfegyver fő részeit, és mondja el a 

mechanikus forgóbiztosító szerepét! 
- Mondja el a maroklőfegyver tűzkésszé tételi folyamatát a második lövés leadásáig! A 

fegyver szolgálati hordmódban van. 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el és indokolja, hogy hol és hogyan célszerű elhelyezni a gumibotot, gáz-sprayt!  
- Mutassa be a combra körívesen érkező rúgás elhárításának egy lehetséges módját! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés: 
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy zárt felső végtagtörést szenvedett személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

34. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön fegyveres biztonsági őrként egy múzeumban teljesít szolgálatot. Az egyik látogató odalép 
a kiállított kisméretű képhez, majd leakasztja a falról. A riasztórendszer megszólal, az elkövető 
a kijárat felé kezd futni. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Mondja el, hogy a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés esetén milyen dokumentációs 

feladatai vannak!  
- Ismertesse a biztonsági okmány hamisítása és a hamis magánokirat felhasználása 

bűncselekmény tartalmi elemeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Mondja el a képzés során használt szánhátrasiklásos maroklőfegyver technikai jellemzőit! 
- Mondja el az egy- és kétkezes fegyverfogás kialakításának menetét! 
- Mutassa be és jellemezze az „FBI” lámpahasználati technikát!  
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el, hogy milyen testfelületeket kell kerülni gumibot alkalmazásakor! 
- Mutassa be és indokolja, hogy hol és hogyan célszerű elhelyezni a maroklőfegyvert és a 

póttárat! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesíti elsősegélyben azt a személyt, akinek az egyik szemébe idegen 

tárgy fúródott! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

35. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön fegyveres biztonsági őri szolgálat ellátására érkezik egy Határrendészeti Kirendeltségre. A 
szolgálat átvétel során észleli, hogy a személyi adatait tartalmazó okmányait otthon felejtette. 
Önnél csak a rendőrségi munkavállalói státuszt igazoló igazolvány, az FBŐ igazolvány, az 
FBŐ jelvény és formaruha van. 
 
- Átveheti-e így a szolgálatot? Indokolja válaszát! Mondja el, hogy mire terjed ki az átvétellel 

kapcsolatos tevékenysége, és milyen feladatai vannak szolgálat átvétel végrehajtásakor! 
Térjen ki az átvétellel kapcsolatos jelentési feladataira is! 

 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a fenti szituációhoz kapcsolódó 

nyomtatványokat!  
- Sorolja fel az elöljáró jogszabályban meghatározott kötelezettségeit! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 

- Ismertesse a szánhátrasiklásos maroklőfegyver ürítésének menetét az alábbiak szerint!  
1: a fegyver, szolgálati hordmódban van (a szolgálatot és a fegyvert leadja). 
2: a fegyver az utolsó lövés leadása után szánakasztott állapotban van (a lövészetet 
befejezte). 

- Mutassa be a magas és mély térdelő pozíció felvételét! Ismertesse, hogy milyen 
szempontokat kell figyelembe venni a tüzelési testhelyzetek kialakításakor! 

 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 

- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mutassa be az ön mellkas közepén ruhafogást alkalmazó személlyel szemben a fogásból 

szabadulást, majd alkalmazzon karfeszítő elvezető fogást! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés: 

- Mondja el, hogyan kell elsősegélyben részesíteni egy zárt végtagtörést szenvedett személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

36. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön őrparancsnoki feladatokat lát el az őrségparancsnok alárendeltségében. A szolgálat 
leadásához tartozó töltés-ürítés végrehajtása közben az egyik őr fegyvere a töltő-ürítő helyen 
elsül, a lövedék gurulatot kap és személyi sérülést okoz. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse, hogy a fegyveres biztonsági őrnek milyen kötelezettségei/feladatai vannak 

rendőrhatósági ellenőrzés során! 
- Sorolja fel, hogy a fenti szituációból adódóan önnek milyen dokumentációs feladatai 

vannak! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Határozza meg, hogy mi a fedett hely és mi a fedezék! 
- Mondja el a „korlátozott behatolás” technika célját és kialakításának folyamatát! Térjen ki 

a hibalehetőségekre!  
- Ismertesse a felkészülés során használt karabély/géppisztoly csőkialakítását, és térjen ki a 

gázelvétel szerepére a lövési folyamatban! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el, hogy kivel szemben, és milyen esetekben nem alkalmazható gumibot! 
- Mutasson be egy önnek oldalt álló személyen csuklófeszítést, és ebből alakítson ki egy 

elvezető fogást! Mondja el, hogy milyen tényezőkre kell figyelni az elvezető fogás 
kialakításakor! 

 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés: 
- Mondja el, hogyan és mikor kell alkalmazni a stabil oldalfektetést! 
 
 
 
 
 
  



 

 

37. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön őrparancsnoki feladatokat lát el az őrségparancsnok alárendeltségében. A reggeli váltáskor 
szolgálatra jelentkezik önnél az egyik őr, aki elmondása szerint előző este keveset aludt, nem 
tudta magát kipihenni. A tájékoztatását hallgatva érzi, hogy kollégájának alkohol szagú a 
lehelete. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 

Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse, hogy milyen jogszabályi feltételei vannak a testi erő alkalmazásának! 
- Ismertesse a technikai őrzésre vonatkozó jogszabályi előírásokat! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a felkészülés során használt maroklőfegyver és karabély tárkapacitását, továbbá 

a tárazás menetét, az esetlegesen előforduló hibajelenségeket! 
- Ismertesse a csőhuzag szerepét, valamint a lövedék röppályáját befolyásoló hatásokat, a cső 

kilépési pontjától a becsapódási pontig!  
- Mutassa be a „fegyvert vizsgára” vezényszóra végrehajtandó, a maroklőfegyver 

ellenőrzését lehetővé tevő fegyver- és tárfogást! Mondja el, hogy milyen részeket és miért 
kell ellenőrizni a fegyveren és a tárakon! 

 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el a ruházatátvizsgálásra vonatkozó általános szabályokat, és térjen ki az ellenkező 

nemmel kapcsolatos szabályokra is! 
- Mutassa be a gumibot és a gáz-spray elővételét és ismertesse, hogy az FBŐ kinek az 

utasítására alkalmazhat kényszerítő eszközt! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés: 
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy olyan személyt, akinek a könyökízülete 

kificamodott! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

38. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön őrparancsnoki feladatokat lát el az őrségparancsnok alárendeltségében. A járőr azt jelenti, 
hogy az őrzött objektum hátsó részén az egyik kerítést tartó oszlop a telephely irányában 
bedőlt. Megállapítja, hogy az oszlopot vélhetően gépjárművel döntötték be, mert a kerítéstől a 
közútig keréknyomok látszanak. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Válassza ki a rendelkezésre álló okmányminták közül a fenti szituációkhoz kapcsolódó 

nyomtatványokat és ismertesse, hogyan töltené ki azokat! 
- Ismertesse, hogy mi a riadóterv és az őrségutasítás! 
 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Mondja el a szánhátrasiklásos maroklőfegyverre vonatkozóan a technikai tárcsere 

folyamatát! A folyamat szolgálati hordmódból induljon! 
- Jellemezze a felkészülés során használt karabély működési elvét, térjen ki a gázdugattyú 

szerepére a lövés folyamatában! 
- Mutassa be a maroklőfegyver szolgálati hordmódból történő elővételétől a célra tartásig 

tartó kétkezes fogással kialakított mozdulatsort! Ismertesse a folyamat egyes fázisainak 
hibalehetőségeit!    

 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Ismertesse, hogy milyen esetekben alkalmazhat, illetve használhat lőfegyvert vagy 

szájkosár és póráz nélküli szolgálati kutyát!  
- Mutasson be önnek háttal álló személyen történő ruházatátvizsgálást! Térjen ki az utasítást 

adó kifejezések szerepére! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés: 
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy olyan személyt, akinek a comb belső felületén 

ütőeres vérzése van! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

39. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Az őrségutasításban meghatározott területen járőrpárban lát el szolgálatot, mint járőrvezető. 
Feladatuk a vízbázison lévő víznyerő területek és kutak védelme. Járőrözés közben meglátnak 
egy idegen személyt, aki két kutyát sétáltat a területen. Társával intézkedésbe kezdenek és 
felkérik a személyt személyazonosságának igazolására. Az intézkedés alá vont személy ezt 
megtagadja. 
- Vázoljon fel több lehetséges intézkedést, amelyek a szituáció kimenetelétől függően 

eltérőek! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Sorolja fel a „Riadóterv” tartalmi elemeit! 
- Ismertesse, hogy a vonatkozó törvény alapján az FBŐ milyen intézkedésekre jogosult és 

köteles! 
-   
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a karabély/géppisztoly lőszer felépítését, méretjelölését! 
- Ismertesse, hogy mennyi a felkészülés során használt karabélyból kilőtt lövedék 

csőtorkolatnál mért kezdősebessége!  
- Mondja el, hogy milyen tényezőktől függ a sérülés következtében kialakuló sokkos állapot! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el, hogy a jogszabály rendelkezése alapján mikor tilos a tárgyhoz bilincselés! 
- Mutassa be egy személy tárgyhoz bilincselését, és magyarázza el a bilincs felhelyezésére 

vonatkozó általános szabályokat! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy eszméletét vesztett személyt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

40. Mutassa be, hogyan intézkedik (mit tesz) az ön által őrzött területen az alábbi 
szituációban, illetve válaszolja meg a kapcsolódó kérdéseket! 

 
Ön járőri feladatokat lát el egy őrzött objektumban. Járőrözés közben azt látja, hogy az egyik 
őrzött épületen kívül elhelyezett elektromos légvezetéket elvágták. Nagy mennyiségű levágott 
vezeték van az út közepére hordva. 
- Ismertesse, hogy milyen intézkedési feladatai vannak! 
 
Jogszabály és dokumentációs ismeretek, valamint a dokumentumok használatával 
összefüggő kérdések: 
- Ismertesse, hogy milyen jogszabályi előírások vonatkoznak a fegyveres biztonsági őr 

adatkezelési feladataira! 
- Ismertesse a közokirat-hamisítás bűncselekmény tartalmi elemeit! 

 
Lőfegyverrel összefüggő kérdés: 
- Ismertesse a szánhátrasiklásos maroklőfegyverre vonatkozóan a helyes fegyverfogás 

kialakításának menetét! Mondja el a folyamatot a célzás megkezdéséig! A folyamatot a 
fegyver elővételével kezdje! A fegyver szolgálati hordmódban van. 

- Magyarázza el, hogy mit jelent az úgynevezett „Lézer” szabály! 
- Mutassa be az úgynevezett fegyvervédelmet, és magyarázza el a célját! 
 
Egyéb kényszerítő eszközzel összefüggő kérdés: 
- Sorolja fel az FBŐ által használható kényszerítő eszközöket! 
- Mondja el, hogy milyen esetekben alkalmazhat a fegyveres biztonsági őr testi kényszert és 

bilincset! 
- Mutassa be egy hasra irányuló egyenes rúgás, gumibottal történő hárításának egy módját! 
 
Elsősegéllyel összefüggő kérdés:  
- Mondja el, hogyan részesít elsősegélyben egy felső végtagjain égési sérülést szenvedett 

személyt! 


