
 5 

 
 

VII. Évfolyam 4. szám - 2012. december 

 
Tóth Krisztián 

toth.krisztian@szvmszk.hu  
 
 
 

A TESTŐRÖK SZEMÉLYVÉDELMI FELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYES 
SZAKMAI SZEMPONTJAI A MAGÁNBIZTONSÁGI SZEKTORBAN 

 
 

Absztrakt 
 

A személyvédelem komplex rendszerének a kellő hatékonyság megteremtése 
érdekében a személybiztosításon túl – a veszélyeztetettségi szinthez igazodó 
módon és időtartamban – legalább a védett személy szállás- és munkahelyének, 
programjai helyszíneinek, valamint közlekedési útvonalak biztosítására is ki kell 
terjednie. A csekély létszámú személyi állomány foglalkoztatása során gyakorta 
nincs lehetőség a biztosítási részfeladatok ideális megosztására, egy testőrnek egy 
személyben több ember munkáját is el kell látnia. Ehhez nélkülözhetetlen a szilárd 
alapokon nyugvó, multifunkcionális ismeretanyagot magában foglaló magabiztos 
szaktudás, valamint mindazon készségek és képességek, amelyek az 
interperszonális kapcsolatok vonatkozásában professzionális fellépést, elfogadott 
és eredményes akaratérvényesítést biztosítanak a testőrnek. Publikációm a 
magántestőrök személyvédelmi szakmai felkészítésének szempontrendszerét, a 
szükségszerű állomásainak és az egyén szignifikáns személyes kvalitásainak 
elemzését mutatja be. 
 
Due to the complexity of the personal safety system, for good efficiency we need to 
look beyond the degree of danger and time span – at the least the protected assets 
accommodation and workplace, furthermore the location of the programs and 
lines of transportation should also be considered. Because of the small number of 
safety personal, there is no possibility of distributing the smaller tasks ideally, a 
bodyguard needs to complete the work of many people at the same time. For this 
to be so, it very important to have a good set of professional skills which can be 
used self-confidently, as well as the ability and capability for interpersonal 
relations with a professional attitude, acceptable and effective verbal 
communication. In my publication the personal bodyguard’s professional method 
system, shows the necessary stations and the individual qualities required for this. 
 
Kulcsszavak: magánbiztonság, személyvédelem, testőr, szakmai szempontok, 
készség, képesség ~ private security, close protection, bodyguard, professional 
methods, skill, ability 
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A MAGÁNBIZTONSÁGI SZEKTOR GLOBÁLIS TÉRNYERÉSE A SZEMÉLY- ÉS 
VAGYONVÉDELEM TERÜLETÉN 

 
Az utóbbi évtizedek szakmai statisztikai elemzései egybehangzóan igazolják, hogy a 
magánbiztonsági szektor térnyerése világszerte egyre dinamikusabban növekvő tendenciát 
mutat. A civil szférában szervezett biztonsági szolgáltatók munkájára a korábbiakban 
megszokottnál is nagyobb igény mutatkozik, hiszen az egyes államok rendfenntartó-
bűnüldöző szervei a legális erőszak monopóliumának letéteményeseként egyre kevésbé 
képesek önállóan a hazai közrend és közbiztonság megnyugtató mértékű biztosítására. 
Köszönhető mindez többek között a fejlett és fejlődő országok között húzódó gazdasági-
kulturális-világnézeti törésvonalak szélesedésének, a globalizációs versenyfolyamatok által 
generált válságjelenségeknek, a megélhetési nehézségekhez kapcsolódó bűnözés 
expanziójának, valamint egyes térségekben a fokozott terrorfenyegetettség mindennapokat 
átölelő nem kívánatos jelenlétének. 

Az egyes országok jogszabályai taxatíve felsorolják azokat a személy- és vagyonvédelmi 
feladatokat a hozzájuk rendelt jogosultságok és kötelezettségek deklarálásával, amelyeket a 
magánbiztonsági szolgáltatók (az arra feljogosított szervezetek illetve személyek) az állam 
által delegált feladatkörükben az adott ország területén legálisan végezhetnek. Ezen 
feladatokból adódó kötelességek hatékony teljesítése a szükséges forrás- és eszközállomány 
biztosításán túl csak a megfelelő elméleti felkészítésen és gyakorlati kiképzésen átment, majd 
rendszeresen továbbképzett személyi állomány tevékenységén keresztül valósítható meg. 

 
A SZEMÉLYVÉDELEM ÁTFOGÓ RENDSZERÉNEK MULTIFUNKCIONÁLIS 

KÖVETELMÉNYEI 
 

A hazai magánbiztonsági jogi jogviszonyok primer szabályozására alkotott, a személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvényben foglalt definíció értelmében személyvédelmi tevékenységnek minősül a 
természetes személyek életének és testi épségének védelme, valamint ezen tevékenységnek a 
szervezése és irányítása. A gyakorlatban mindez kiegészül még a védett személy egyes 
személyhez fűződő jogai sértetlenségének biztosításával, különös tekintettel az emberi 
méltóság és a személyes szabadság integritásának védelmére, valamint a jó hírnév és a 
becsület csorbítatlanságának megőrzésére.[1] 

Vitathatatlan tény, hogy magánbiztonsági szektorban tevékenykedő testőrök szakmai 
feladatai a személyvédelem komplexitásának teljes spektrumát átölelik. Ez alapesetben a 
védett személy személyi biztosításán túl annak lakó- vagy szálláshelyének, munkahelyének, 
programjai helyszíneinek, közlekedési útvonalainak, külföldi utazásainak biztosítását is 
magában foglalja, igény szerint kiegészítve a családtagok, egyéb hozzátartozók védelmével. 
Emellett hangsúlyozott szerephez kell jutnia a támadások illetve a rendkívüli események 
előfordulási kockázatát minimális mértékűre csökkenteni hivatott előkészítő-felderítő 
tevékenységnek, valamint a személybiztosítók munkáját a háttérből segítő, a biztosítás 
konspiratív vagy demonstratív jellegéhez igazodóan pozícionált támogató erők 
alkalmazásának. Mindez komoly tervezési-szervezési feladatokat ró a biztosítási tervet 
összeállító és a biztosítást végrehajtó magántestőrökre, akiknek tulajdonképpen 
egyszemélyben kell rendelkezniük azokkal a sokrétű ismeretekkel és kompetenciákkal, 
melyek alkalmassá teszik őket a személyvédelem minden egyes szegmensét átfogó 
multifunkcionális követelmények teljesítésére. 

Ehhez egyrészről javasolt, hogy a magántestőrök személyvédelmi oktatását-képzését végző 
szakemberek tudásbázisa és annak részeként az általuk összeállított kötelezően számon 
kérendő tananyag az elméleti ismereteken túlmenően az instruktorok több évtizedes tényleges, 
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a magánbiztonsági iparágban megszerzett operatív tapasztalatain nyugodjon. Ennek 
hiányában sem az alap-, sem a továbbképzés nem tudja megfelelően betölteni azon fő 
rendeltetését, amely a magánszektor mindennapjaiban előforduló biztonsági kockázati 
tényezők és veszélyhelyzetek felismerésére, a támadások illetőleg a szándékosan előidézett 
vagy véletlenül bekövetkező rendkívüli események megelőzésére és jogszerű-szakszerű 
elhárítására irányuló multifaktorális szemléletrendszert és szaktudást hivatott a hallgatóknak 
átadni.  

Másrészről lényeges a képzésekben résztvevő aspiránsok személyiségjegyeinek 
ergonómiai feltérképezése annak érdekében, hogy már a felkészítésük startpontjánál 
kiderüljön milyen típusú biztonsági feladat ellátására predesztinálják őket az adottságaik, a 
már meglévő és fejleszthető készségeik, képességeik. Az egységes alapképzést követően a 
képzési rendszer moduláris felépítése remek esélyt kínál erre, hiszen így mindenkinek 
lehetősége adódik a személyiségéhez és elhivatottságához legjobban illeszkedő szakterület 
megválasztásához. Szakmai berkeken belül köztudomású tény, hogy egy kitűnően dolgozó 
rendezvénybiztosító nem okvetlenül nyújt hasonlóan kiváló teljesítményt a személybiztosítás 
területén és egy munkájában elismert objektumőr sem biztos, hogy kritikai hangok nélkül 
megállná helyét a pénzszállítási feladat végrehajtása során.  

A szakosodás szükségessége tehát a személy- és vagyonvédelemi tevékenységek sokrétű 
platformján nyugszik. Azonban a szakma csúcsának tartott személyvédelem keretei között 
szolgálatot teljesítő testőröknek a magánbiztonsági szakág összes általános és speciális 
részterületén átívelő tudásanyagot megfelelően ismerniük és magabiztosan alkalmazniuk kell. 
Ráadásként a szakmai hozzáértést reprezentálni hivatott kompetenciák elsajátításán túl egyéb 
szignifikáns készségek és képességek is meghatározó szerepet kapnak abban, hogy az egyén a 
jövőben magasan kvalifikált testőrré fejlődhessen. 

 
 

A SZEMÉLYVÉDELEM VÉGREHAJTÁSÁT MEGELŐZŐ SZÜKSÉGSZERŰ 
SZAKMAI ÁLLOMÁSOK 

 
A szakmai kompetenciákat megalapozó kritériumok vonatkozásában a magánbiztonsági 
szakmának is vannak olyan szükségszerű állomásai és területei, amelyek mentén haladva el 
lehet sajátítani a testőri munka lényegi alapjait jelentő elméleti és gyakorlati ismeretanyag 
jelentős részét. A személyvédelmi feladatok összetettségét alapul véve fontos, hogy a leendő 
magántestőr a személybiztosítási felkérését megelőzően szakmai tapasztalatokat gyűjthessen 
az objektumőrzés, a rendezvénybiztosítás valamint a pénz- és értékszállítás illetőleg kísérés 
területein is.[2] 
 
Objektumőrzés 
 
Az objektumőrzés során az őr általában egy térben körülhatárolt létesítmény őrzés-védelméről 
gondoskodik, amely mind a személy- mind a járműforgalom vonatkozásában viszonylag jól 
átlátható és kezelhető. Ideális körülmények között elég idő áll rendelkezésre a bebocsátásra 
váró személyek és járművek azonosítására, a belépési jogosultságok ellenőrzésére, szükség 
esetén biztonsági szempontú átvizsgálásukra, avagy a kiléptetésükhöz kapcsolódóan a hasonló 
intézkedések megtételére. A pontőrzést illetve járőrszolgálatot végrehajtó személyi állomány 
létszáma is még viszonylag alacsony, a felállítási helyeken az egyéni illetve néhány fős 
egységek munkavégzését szükséges csak összehangolni. Az élőerős őrzés mellett általában 
hangsúlyos szerepet kap a különböző mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi rendszerek 
alkalmazása is. 
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Az objektumőrzésben való részvétel a testőr jövője szempontjából többek között az alábbi 
tapasztalatszerzési lehetőségeket kínálja: 

− a szolgálati fegyelem elsajátítását: a váltásoknak az őrutasítás által  meghatározott 
időpontban pontosan kell megtörténniük, az őröknek az előírt egyenruhában, 
felszereléssel és állapotban kell megjelenniük, a szolgálatvezető utasításait 
végrehajtani, stb. 

− a szolgálati dokumentáció precíz vezetését: átadás-átvételi naplók, jelenléti ívek, 
járműnyilvántartások kitöltését, kulcsdobozok, támadáselhárító eszközök, 
hozzáférési kódok átadásának-átvételének szabályainak elsajátítását 

− a terület őrzését elősegítő mechanikai és elektronikus vagyonvédelmi rendszerek 
(zárak, kerítések, telepített akadályok, tűz- behatolásjelző- és riasztórendszerek, 
megfigyelő- és beléptetőrendszerek) telepítési, működési és alkalmazási 
gyakorlatának megismerését 

− a védett objektum személyforgalmával (dolgozók, ügyfelek, egyéb szolgáltatást 
nyújtók) szembeni határozott, tiszteletteljes, segítőkész bánásmód és együttműködési 
készség kialakítását, a konfliktuskezelési módszerek elsajátítását 

− a hírösszeköttetésre szolgáló kommunikációs eszközök kezelését  
− a járműforgalom és a szállítási okmányok ellenőrzését, a parkolási rend 

kialakításának megtervezését és lebonyolítását, indokolt esetben a jármű utas- és 
csomagterének biztonsági átvizsgálását 

− a beérkező csomagok, szállítmányok biztonsági szempontú átvizsgálását és 
elkülönítését, csomagröntgenek, kézi fémdetektorok használatának elsajátítását 

− az objektumban található szobák, irodák előzetes technikai átvizsgálási módszereinek 
elsajátítását 

− a pénz és értékszállítás biztosítását a létesítmény területén 
− menekítési útvonalak kijelölését és biztosítását, menekítési helyek kialakításának 

feltételeit és felszereltségük meghatározását 
− támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor az objektumvédelemhez kötődő 

intézkedések jogszerű és szakszerű végrehajtását, a támadáselhárító eszközök 
indokolt esetekben történő alkalmazását 

 
Rendezvénybiztosítás 
 
A szakmai fejlődés ranglétráján a következő fokot a rendezvénybiztosítás jelenti, az innen 
származó tapasztalatok sem hiányozhatnak a majdan professzionális szolgáltatást nyújtani 
képes testőr kelléktárából. Általában a rendezvények is még térben jól körülhatárolható 
helyszíneken zajlanak, karakterüktől függően azonban már többnyire nagyobb létszámú 
tömegeket mozgatnak meg. Emiatt biztosításuk mindenképpen gyorsabb és dinamikusabb 
cselekvési- és szemléletmódot kíván meg az objektumőrzésnél elemzett viszonylagosan 
statikus állapotokhoz képest. Ennek szükségszerű eredőjeként a rendezvénybiztosítást végző 
személyi állomány is már jóval több tagot számlál, amely okán csapatként való összehangolt 
együttműködésük elengedhetetlen feltétele a munkavégzésük eredményességének. 

A rendezvénybiztosítások végrehajtása során a leendő testőr empirikus úton megtanulja: 
− a "csapatszellem" kialakítását és az operatív fegyelem erősítését az egyéni 

elgondolások keretek közé szorításával, az eligazításban foglaltak, a biztosításért 
felelős vezető, valamint a szektorfelelősök utasításainak fegyelmezett 
végrehajtásával 

− a rendezvényhelyszín előzetes technikai átvizsgálását, tűzszerész átvizsgálásának 
megszervezését 
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− a védelmi körök határainak kijelölését, ellenőrző-áteresztő és stratégiai megfigyelő 
pontok felállítását, kordonok, fémdetektoros kapuk és egyéb mobil mechanikai és 
elektronikus védelmi eszközök telepítését 

− a közlekedési útvonalak biztosítását, a parkolási rend kialakítását, a vészkijáratok 
akadálytalan megközelítésének és szükség esetén használatának biztosítását 

− a rendezvényre látogató tömeg gyors és hatékony beléptetését, ruházatának, 
csomagjainak átvizsgálását, a fellelt kirekesztendő tárgyak tárolási-megőrzési 
lehetőségeinek kialakítását 

− intézkedés foganatosítását tiltott tárgyak fellelése esetében, a bűncselekmény vagy 
szabálysértés elkövetésén tetten ért személlyel szemben 

− a játéktér, nézőtér, sajtószoba, VIP páholy valamint egyéb helyiségek biztosítását, a 
menekítési utak és helyek kijelölését, felszerelésük biztosítását 

− a VIP személy kísérését, a védelmi alakzatok alkalmazását, a védett személy 
környezetében való professzionális viselkedés elsajátítását 

− együttműködés kialakítását a rendvédelmi, katasztrófavédelmi és az egészségügyi 
háttért biztosító szervekkel, a rendezésben résztvevő egyéb személyekkel, 
szervezetekkel 

− a sajtó és média képviselőivel szemben tanúsítandó megfelelő magatartás 
elsajátítását, a szabad mozgásukat biztosító útvonalak kijelölésének szempontjait 

− nyílt és rejtett kommunikációs eszközök használatát tömegben, nagy háttérzajban 
− a tömeggel szembeni közérthető kommunikáció és magabiztos, határozott fellépés 

elsajátítását 
− a tömeg mozgásának és hangulatának figyelését, a pánikhangulat kialakulásának 

megelőzését 
− gyors reagálást a renitens elemekkel szemben, a probléma eszkalálódásának 

megakadályozását 
− elkülönítési-kiemelési-elvezetési taktikák és technikák csapatban történő 

alkalmazását 
− rejtett biztosítóként való elvegyülést a tömegben 
− támadás vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor a menekítés, kiürítés szakszerű 

végrehajtását 
− a rendezvény végén a tömeg kiléptetésének és biztonságos távozásának biztosítását 

 
Pénz- értékszállítás és kísérés 
 
A harmadik szükségszerű állomásunk – a pénz- vagy értékszállítás illetőleg kísérés 
végrehajtása – újabb hasznos elemekkel bővítheti a testőrjelölt szakmai ismereteinek 
repertoárját. A feladat teljesítése során kilép már a térben körülhatárolt biztosított helyszínek 
átlátható keretei közül és olyan nyílt terepre kerül amelynek "ellenséges" mivoltára 
folyamatosan számítania kell. A járművel történő pénz- értékszállítás és kísérés a közlekedési 
eszközök veszélyes üzemi jellegéből adódóan, valamint az egyes közúti, vasúti, légi vagy vízi 
közlekedési útvonalak biztonságának sarkalatos kérdéseihez kötődve számtalan új 
rizikófaktort emelnek felszínre. Közúton – amely a magánbiztonsági szektorban a leginkább 
alkalmazott pénz- és értékszállítási forma – a véletlen közlekedési balesetek 
bekövetkezésének kockázata mellett a pénzszállító gondjaira bízott értékek nagyságával 
egyenes arányban a rajtaütésszerű támadások veszélye is fokozottan fennáll. A szolgálat 
ellátása jellemző módon többnyire fegyveresen történik, a szállítóeszközök jobb esetben 
megerősítettek (páncélozottak), amely miatt egészen más menettulajdonságokkal 
rendelkeznek mint hagyományos társaik.  
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 A pénz- értékszállítási vagy kísérési szolgálat ellátása során is rengeteg olyan 
meghatározó szakmai tapasztalat birtokába kerül a testőrjelölt, amelyek nélkülözhetetlenek 
lesznek számára a személyvédelmi megbízás teljesítése folyamán. A gyalogos vagy  járművel 
történő kísérés, szállítás szakmai protokolljainak elsajátítása a következő tanulási-fejlődési 
lehetőségeket kínálja: 

− az átadás-átvétel helyszíneinek biztosítását, a nyílt és rejtett ellenséges 
megfigyelésük megakadályozását, elhárítását 

− az útvonaltervezés lényeges elemeinek kidolgozását: a lehetséges közlekedési, 
alternatív és menekítési útvonalak kijelölésének szempontjait és a bejárásukra, 
előzetes ellenőrzésükre vonatkozó követelményeket 

− a potenciális megfigyelési, elrejtőzési és rajtaütési helyek (kockázati pontok) 
releváns paramétereinek feltérképezését (útakadályok, nehezen belátható 
kereszteződések, szinteltolások, éles sarkok és kanyarok, dús vegetáció az út mentén) 

− az útba eső védett helyek kiválasztására vonatkozó szempontrendszer kialakítását 
(rendőrség, laktanya, követségi épület, egyéb őrzött objektumok) 

− a szállító- vagy kísérőjármű gondos felkészítését célzó intézkedéseket (teletankolt 
jármű,  hibátlan műszaki állapot, rendben lévő okmányok, előzetes technikai 
átvizsgálás elvégzése)  

− a gépjárműbe telepített tájékozódási, kommunikációs és védelmi rendszerek 
használatát 

− a nyílt terepen alkalmazandó támadáselkerülési illetve elhárítási stratégiák 
kidolgozását (követés detektálása, felkészülés az irányított ütközésekre, a színlelt 
közlekedési balesetekkel, álrendőrökkel szembeni cselekvési rend rögzítése) 

− az életmentést szolgáló elsősegélynyújtás önálló alkalmazását 
− speciális gépjárművezetési technikák elsajátítását (offenzív-defenzív-evazív vezetési 

módszerek) 
− járműves kísérés esetében a biztonsági gépjárműoszlopban, védelmi alakzatokban 

történő közlekedés rutinjának kialakítását 
− előőrs alkalmazását a közlekedési útvonalon való zavartalan haladás biztosítására, a 

primer tervtől való eltérésre okot adó körülmények jelzésére 
 

A SZEMÉLYVÉDELEM ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK ÉS 
KÉPESSÉGEK 

 
A fentiekben nyomon követhettük, hogy a magánbiztonsági szektor személyvédelemi 
területén dolgozni kívánó testőrjelöltnek milyen utat kell bejárnia a szakmai ranglétrán – a 
tényleges személyvédelmi munkáit megelőzően – ahhoz, hogy a megszerzett tudásának 
köszönhetően alaposan felkészült, felelősségteljes döntéseket hozni és végrehajtani képes 
testőr válhasson belőle. Ezzel párhuzamosan rendelkeznie kell a foglalkozása jogi-, szakmai-, 
és etikai protokolljaihoz igazodó olyan készségekkel és képességekkel, amelyek megfelelő 
alkalmazása révén lehetővé válik számára a tevékenységének tartósan magas színvonalon 
történő gyakorlása. 

Elöljáróban tekintsük át röviden a készségek és a képességek közötti disztinkciókat:  
A készségek a cselekvés automatikus, többnyire a tudat közvetlen irányítása nélkül 

működő elemei. Általában olyan kevéssé összetett cselekvések vagy kisebb cselekvési 
egységek amelyek egy hosszabb folyamat eredményeképpen, jellemzően tanulás vagy 
gyakorlás révén fejlődnek ki. Egyes szerzők megkülönböztetnek tanulható és nem tanulható 
készségeket, az utóbbiakat a tehetség absztrakt kategóriája alá sorolva. Az egyéni 
teljesítmények volumene azonban a veleszületett talentum hiányában is – mentális, lelki vagy 



 11 

fizikai korlátozó tényezők nélkül – kellő elhivatottsággal, kitartással és szorgalommal 
bizonyos mértékig fejleszthető. 

A képességek az egyénnek a tevékenységekben, cselekvésekben megnyilvánuló tudása. Az 
adottságok alapján és a tevékenység gyakorlása révén fejlődnek ki. A készségekkel 
összevetve a képességekben jelentősebbek a gondolkodási összetevők és a tudati irányítás.[3] 

Az adott tevékenység elemzése során a készségek inkább a cselekvés, a képességek pedig 
inkább a személy jellemzőjeként fogalmazhatók meg. 

A következő szövegpanelek a személyvédelem ellátásához szükséges legfontosabb 
készségek és képességek pozitív enumerációját adják, alkalmazási területüket egy-egy 
példával illusztrálva.[4] 
 
Készségek  
 

− kommunikációs készség – szóbeli, írásbeli, szövegértés (a VIP személy 
együttműködésre való felkészítésénél, a megkötendő megbízási szerződés 
tartalmának meghatározásánál) 

− elemzési-értékelési-következtetési-visszacsatolási készségek (a veszélyeztetettségi 
szint felmérésénél, az egyes kockázati tényezők meghatározásánál) 

− tervezési készség (az útvonaltervek kialakításánál) 
− szervezési készség (a rendezvényhelyszínek előzetes tűzszerész átvizsgálásának 

alkalmával) 
− idegen nyelv-ismereti készség (a külföldi utazás előkészítésénél és biztosításánál) 
− meggyőzőkészség (a védett személy biztonságát szolgáló intézkedések 

szükségessége mentén való érvelés kapcsán) 
− kapcsolatteremtő-fenntartó készségek (a védett személy családtagjaival és közvetlen 

munkatársaival kialakított személyes kontaktusok vonatkozásában) 
− együttműködési készség (a védelmi egység tagjai között és a biztosításban részt vevő 

más szervekkel, szervezetekkel) 
− alkalmazkodási készség (a biztosítási érdekek és a védett személy egyéni igényeinek 

kompromisszumos összehangolása kapcsán) 
− motiváló készség (a biztosításban részt vevő egyéb szereplők hasznos és hatékony 

együttműködésre ösztönzésénél) 
− vezetői-irányítási készségek (a védelmi egység belső vezetése és külső irányítása 

kapcsán) 
− konfliktusmegelőző illetve megoldó készségek (a védett személy ellenséges 

megfigyelésének detektálása, elhárítása idején) 
− megfigyelési készség (a potenciális támadók tömegből történő kiszűrésénél) 
− tájékozódási készség (a menekítési utak és helyiségek kijelölése és megközelítése 

során) 
− emlékezőkészség (a VIP személy környezetében többször felbukkanó gyanúsan 

viselkedő személyek észlelése kapcsán) 
− kezdeményezőkészség (a támadások megelőzésére szolgáló preventív intézkedések 

megtételekor) 
− gyors reagálási készség (a támadás elhárítása és a menekítés végrehajtása során) 
− készségi szinten rögzült mozgáskoordinációk (az önvédelmi fogások, a testfedezék 

biztosítása a védett személynek, a fegyverkezelés, a gépjármű-vezetési technikák 
végrehajtásakor) 
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− speciális szakmai készségek (az információgyűjtés, a védelmi és híradástechnikai 
eszközök használatának, a szakmai dokumentációk elkészítésének, az 
elsősegélynyújtás végrehajtásának során) 

 
Képességek 
 

− a személy jellemzői (megbízhatóság, pontosság, határozottság, udvariasság) 
− elhivatottság, elkötelezettség 
− gyors, logikus és gyakorlatias gondolkodás 
− figyelem-összpontosítás 
− rendszerező és áttekintő képesség 
− elővigyázatosság, körültekintés 
− tudatosság 
− felelősségteljesség 
− helyzetfelismerés 
− döntésképesség 
− önállóság 
− precizitás 
− rugalmasság 
− diszkréció, tapintat 
− önfegyelem 
− monotónia tűrés 
− állóképesség, terhelhetőség 
− érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
− mentális és fizikai felkészültség 
− stressz kezelés, regenerálódás 

 
ÖSSZEGZÉS 

 
A fentiekben áttekintettük, hogy a magánbiztonsági szektorban testőrként dolgozni kívánó 
aspiránsnak a pályája során milyen szakmai területeken kell előzetesen tapasztalatokat 
gyűjtenie annak érdekében, hogy a jövőben felkészülten és felelősségteljesen vehessen részt 
személyvédelmi feladatok végrehajtásában. 

Természetesen ennél a pontnál még senkiből sem válik testőr, a személyvédelem átfogó 
rendszerén belül is szükséges a kötelező szakmai állomásokat végigjárni. Részt kell venni – 
csak már a védett személyhez kötődően – először a lakóhelye, ideiglenes szálláshelye, 
munkahelye, rendezvényei és programjai helyszíneinek biztosításában, majd a közlekedési 
útvonalai kijelöléséhez, bel- és külföldi utazásai biztonsági szempontú megszervezéséhez 
kapcsolódó feladatok végrehajtásában is. 

Végül a személybiztosításban való közreműködés – akár a védett személy, akár a 
családtagjai vagy egyéb hozzátartozói vonatkozásában – ennek a fejlődési ívnek a tetőpontja 
lehet, amennyiben az egyén az egyes részterületeken szerzett szakmai tapasztalatainak 
köszönhetően már rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges – a fentiekben kifejtett és 
részletesen elemzett – készségek és képességek közel teljes arzenáljával. Magabiztos 
felkészültségéből kifolyólag már a gondjaira bízható az egyedi és megismételhetetlen legfőbb 
védendő érték, az emberi élet. Ettől a pillanattól kezdve mondhatjuk azt, hogy a biztonsági 
szakember testőrként dolgozik, majd néhány évnyi sikeres szakmai működés után 
kijelenthetjük, hogy testőrré vált. 
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