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Védelmi Vezetés Kurzus 
 

A Tanfolyam jellegéről: 

A testőri munka állandó tanulást igényel. Ahogyan változik a 

társadalmi, jogi, technikai környezet, ahogyan változnak a 

bűnelkövetői módszerek, úgy válik szükségessé időről-időre 

a személyvédelmi módszerek felülvizsgálata és új 

megoldások kidolgozása is.  

Az IBA kurzusai, nem kiképzés jellegűek!  

Ez azt jelenti, hogy az IBA nem fizetteti meg a hallgatóval azt 

az időt ami a megtanult gyakorlatok készség szintre 

fejlesztéséhez szükséges, (300 órától a több száz óráig 

nyúlhat)  hanem azt a résztvevő egyéni felelőségébe rendeli, 

az mellett, hogy igény szerint, de a tanfolyamon kívül ehhez  

keretet biztosít.  

 

 

Pl: Megtanulni azokat a távoltartási és megfékezési 

technikákat, amelyeket az IBA testőrök a DART-on belül 

használnak nem több 50-60 óránál. Ahhoz, hogy ezeket 

készségszintre fejlesszük, el kell érni egy szintet Ju-

Jutsu-ban, ami minimum 2 év rendszeres tréningezés 

eredménye. Ehhez be kell iratkozni egy klubba, járni 

edzésekre, aminek a költsége a tagdíjtól függően 8-

15 000 Ft / hó szemben az IBA 4000 forintos óradíjával. 

Ezért azt ajánljuk egy leendő testőrnek, hogy végezze el 

az alaptanfolyamot az IBA-nél, majd járjon az IBA Ju  

Jutsu edzéseire, (vagy ha máshová kényelmesebb, 

akkor oda) és fejlessze készség szintre a megtanultakat.  
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A képzésbe való bekapcsolódás a következők szerint történik: A 

jelentkező levélben vagy telefonon jelzi részvételi szándékát 

vagy érdeklődését. A személyes találkozó keretein belül kap egy 

tájékoztatást a tanfolyam menetéről, illetve a tanfolyamra 

történő felvétel feltételeiről. A feltételek között szerepel (2007-

től ) az orvosi alkalmassági vizsgálat, amit a vagyonőröktől 

érvényességi időn belül, az egyéb jelentkezőktől friss igazolással 

fogadunk el. Az alkalmassági vizsgálatra a tájékoztatóban 

ajánlunk szolgáltatót: IUSTO MED Egészségügyi és Szolgáltató 

Kft. - 1037 Bp. Domoszló útja 43. Megjelöljük a tanfolyam árát, a 

fizetési ütemezést és a fizetési határidőket. Az IBA etikai kodexét 

szintén bemutatjuk, mivel a szerződés kitér rá, hogy ennek 

elfogadása feltétele a tanfolyam elvégzésének.  

A meghirdetett kurzus 20 órás, amely egymást követő 2 napon át napi 12 órában kerül lebonyolításra. 

 

A képzés módszerei:  

Oktatói felkészítés és felügyelet mellett csoportos képzés. 

A tanfolyam jellegéből adódik, hogy az oktatott elméleti 

anyag elemeit a tanfolyam ideje alatt folyamatában ültetik 

gyakorlatba a hallgatók, így a távoktatási lehetőséget 

eleve kizárjuk. A másik lényeges szempont, hogy a 

hallgatókban kialakítsunk azt a képet, hogy a testőr 

minden esetben csoportban dolgozik, így az egyéni 

képzési módszert is kizárjuk. A védelmi vezetés modul 

Power-point prezentáción levetített, képekkel és videó 

anyagokkal mellékelt írásos anyag, amelyről a hallgatók 

nem kapnak jegyzetet. A jegyzetelést az órákon önállóan 

végzik, melynek ritmusához az oktató igazodik. A 

tanfolyam tartalma három különböző részre bontható.  

Az első részben a hallgatók a helyes gondolkozásmódot sajátíthatják el a testőr személyével, szerepével, 

felelősségével és munkájával kapcsolatosan, valamint megismerik a védett személyekre és a védelem 

környezetére vonatkozó általános jellemzőket. Az oktató visszakérdezésekkel teszteli, hogy a hallgatók mikor 

értették meg az adott rész jelentőségét, amíg ezt nem tudja biztosan megerősíteni a tanfolyam nem lép át a 

következő részbe. A második részben a védelem taktikai és technikai elemeit tanulják meg, esettanulmányok, 

és technikai leírások alapján. Ezekben az órákban a hallgatókhoz intézett kérdésekkel szakmai vitákat is 

generálunk, ami segíti, hogy a vitát követően bemutatott megoldások mélyebben rögzüljenek. 

A harmadik részben a már korábban megtanultak alapján, oktatói felügyelet alatt, gyakorlati 

feladatmegoldásokat végeznek.  

 

 

 

 

 



A tananyag egységei: 

Védelmi vezetés:  

A hallgatók megismerkedhetnek azokkal a 

technikákkal és taktikákkal, melyek alkalmassá teszik 

az IBA testőröket arra, hogy a VIP járművét védelmi, 

elkerülési vagy konfrontációs technikákkal kivonják, 

vagy menekítsék a veszélyzónából, valamint  

felkészítsék a járműveket az extrém terhelésekre is. A 

tanfolyam Budapesten kerül megrendezésre, a 

Testőrkurzus program napi 10 órás oktatási idő 45 

perces elméleti órákkal, és 45 perces gyakorlati 

foglalkozásokkal (tervezett elméleti óra: 5 gyakorlati 

óra: 5 ). A gyakorlati foglalkozásokat különböző 

szituációs gyakorlatokon, imitált krízishelyzetekben 

közterületeken valós forgalmi helyzetben, valamint 

használaton kívül helyezett utakon tartjuk. 

 
A biztonságos vezetés elmélete: 

 

- Defensive  (avoid) 
Megállás, Szlalom, 180 fokos megfordulás előre 
 

-  Evasive (escape)  
Hátramenet, 180 fokos megfordulás hátra, kanyarodás, fékezés 
 

-  Offensive (confront) 
egy autós blokád, kétautós blokád, kifordítás 
 

- Vezetési elvek és technikák forgalomban 

- Haladás konvojban 

- Végzetes hibák  

- Gépjármű választás 

- Gépjármű előkészítés 

- Gépjármű átvizsgálás és tesztelés 

- Útvonal tervezés (felmérés és kiválasztás ) 

- Gépjármű felkészítés 

 

 - Útvonal tervezés  

-  Haladás konvojban a gyakorlatban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vezetési gyakorlatok,  

 

A résztvevők aszfaltos úton, felbójázott pályákon gyakorolják az elméletben már megismert technikákat: 

 

a, Kijelölt pályákon elkerülési technikákat 

b, Kijelölt pályán nagysebességű ill. menekülési  technikákat 

c, Reakció idős feladatokat 

d, Reakció idős feladatokat ködfoltos pályán 

e, Konfrontáló feladatokat 

- egy autós blokád,  

- kétautós blokád,  

- kifordítás 

- Üldözés elhárítás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A csoportok maximális létszáma 20 fő 
 
A hallgatók teljesítményének értékelése egy a vizsgákra rendszeresített teszt jellegű kérdőívből áll, amelynek 
értékelése után az eredmény a pontszámok alapján százalékban fejeződik ki. 
 
A tanfolyam elvégzésének igazolását a vizsga után adjuk át a sikeresen végzett hallgatóknak. Sikeres vizsgát a 
minimum 40 % teljesítő, az órákon minimum 90%-ban jelenlévő hallgatók tesznek.  A vizsgázók személyi 
igazolvánnyal igazolják a vizsgára, illetve az oklevél átvételére való jogosultságukat. 
 

A 2015-ben induló 20 órás Védelmi Vezetés Kurzus tandíja:  167 000 Ft + áfa 

Budapest, 2015. január 4. 

 Kiadta: Elek József  
              Nemzeti igazgató  

 

 


