BIZTONSÁGSZERVEZŐ I.
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló, többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
– a Kormány 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az
Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– az 54 861 01 0000 00 00 Biztonságszervező I. szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó szakképesítésért felelős 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 54 861 01 0000 00 00
A szakképesítés megnevezése:

Biztonságszervező I.

Szakképesítések köre:
Elágazások:

nincsenek

Hozzárendelt FEOR szám:

5369

Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

1
50 %
50 %

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
0,5 év
nem szervezhető
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3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
intézménynek kell ellátnia, amelyhez az alábbiak szükségesek:
– tanterem
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
A jelölt rendelkezen a vagyonvédelemről szóló
jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási
feltételekkel
érettségi vizsga
Iskolai előképzettség:
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
Pályaalkalmassági követelmények:
nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

5.

A szakképesítés munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
5369

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Elkészíti a rendészeti szabályzatot
Elkészíti a vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot
Elkészíti a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait
Átveszi a szolgálatot
Átadja a szolgálatot
Őrzi az objektumokat
Őrzi a kereskedelmi és pénzintézeti egységeket
Ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat
Intézkedik rendkívüli eseményekben
Megszervezi a védendő személy védelmét
Kialakítja a védelmi koncepciót
Felkészül a biztosítási feladatokra
Végrehajtja a biztosítási feladatokat
Értékeli az elvégzett munkát
Ellátja a mobil járőrszolgálatot
Ellátja a szállítmánykísérési feladatokat
Elkészíti az intézmény tűzriadótervét
Szervezi és végrehajtatja a tűzvédelmi megelőző tevékenységet
Jogkörében munkavédelmi feladatokat lát el
Szakmai útmutatás szerint elkészíti a védelmi felkészülési, katasztrófavédelmi és
katasztrófaelhárítási okmányokat, terveket, dokumentációkat
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azonosító száma
31 861 01 1000 00 00
31 861 02 1000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Biztonsági őr
Biztonságtechnikai szerelő, kezelő

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

A szakképesítés követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0701-06 Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi
környezetvédelmi szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai
szabályokat
Munkavégzésre alkalmas állapotban jelentkezik
Ellenőrzi az eseménynaplót
Átveszi az „őrutasításban” meghatározott eszközöket, anyagokat
Ellenőrzi a hírösszeköttetéseket és a tűz- és betörésjelző készülékeket
Jelenti a szolgálat átvételét
Ellenőrzi az átvevő munkavégzésre alkalmas állapotát
Átadja az eseménynaplót
Tájékozódik az előző szolgálat alatti eseményekről
Tájékoztatást ad a szolgálatot átvevőnek a szolgálata alatti eseményekről
Átadja az „őrutasításban” meghatározott eszközöket, anyagokat
Jelenti a szolgálat átadását
Végzi a be- és kiléptetési feladatokat
Végzi a gépjárművek be- és kiléptetését
Végzi a szállítmányok ellenőrzését
Tájékoztatást ad ügyfeleknek
Ellátja a belső járőrszolgálatot
Intézkedik az elhagyott csomagokkal kapcsolatban
Bűncselekményt megvalósító magatartás észlelése esetén értesíti az eljárni jogosult
hatóságot és őrzi a cselekmény helyszínét
Kezeli a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
Kezeli a rábízott kulcsokat
Kezeli a szolgálati gépjárművek menetokmányait és kulcsait
Ellátja a telefonközpontosi feladatokat
Átveszi az objektumba érkező postát
Végrehajtja a feladatkörébe utalt energiatakarékossági intézkedéseket
Ellátja a házmesteri és épületgondnoki feladatokat
Veszély esetén közreműködik a kiürítésben
Vezeti az eseménynaplót és az egyéb előírt nyilvántartásokat
Intézkedik a liftben rekedtek mentésére
Kármegelőzési intézkedéseket hajt végre
Jelentést tesz az intézkedés megkezdéséről
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata defibrillátor alkalmazásával)
Intézkedéseket tesz a közveszély elhárítására
Intézkedik az épület, a helyszín kiürítésére
Elfogja a bűncselekmény helyszínén tetten ért személyt
Tájékoztatja a kiérkező veszélyelhárító szervezet képviselőjét, segíti munkáját
Jelentést tesz a felettesének az eseményről
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Személy-és vagyonvédelemre vonatkozó törvény
B Személy- és vagyonvédelmi törvény végrehajtási rendeletének ismerete
B Munkavédelmi szabályok
B Tűzvédelmi szabályok
B Magatartási és etikai szabályok
B Munkavégzésre alkalmas állapot jellemzői
B A helyszínbiztosítás szabályai
A Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A Közveszély elhárításának szabályai
B A jogos védelemre és a végszükségre vonatkozó szabályok
B Magántitok, üzleti titok fogalma, a titoktartási kötelezettség
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1
Elemi szintű számítógép-használat
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
3
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
A közlekedési jelképek értelmezése
4
A munka- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
5
Hírösszeköttetést biztosító eszközök használata
Személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Önfegyelem
Pontosság
Stressztűrő képesség
Terhelhetőség
Türelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
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Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0702-06 Testőri feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megismeri a programot, feladatot, információt gyűjt a védett személyről
Értelmezi a megbízást
Kockázatelemzést végez
Meghatározza a veszélyeztetettség szintjét
Tanulmányozza a programok helyszíneit (protokoll és szakmai)
Koordinációt folytat a résztvevő rendvédelmi és társ-biztonsági szolgálatokkal
Meghatározza a biztosítási részfeladatokat (előkészítés)
Meghatározza a biztosításban részt vevők számát és a szükséges technikai eszközöket
Intézkedik a megfelelő egészségügyi háttér biztosításáról, meghatározza a rendkívüli
esemény esetén történő teendőket
Elkészíti a biztosítási tervet
Felkészíti a védett személyt
A feladat végrehajtásához szükséges előkészületi tevékenységeket elvégzi
Kiválasztja a feladathoz szükséges technikai eszközöket
Folyamatosan frissíti, aktualizálja és ellenőrzi az információkat
Alkalmazkodik a védett személy öltözködési szokásaihoz
Gyakorol élethű szituációs feladatokat
Gyakoroltatja a kiválasztott személyi állományt
Eligazítja a biztosításban résztvevőket
Ellenőrzi a technikai felszerelések meglétét és állapotát, kiosztja a felszereléseket a
feladatoknak megfelelően
Meghatározza a hírösszeköttetés és kapcsolattartás rendjét, ellenőrzi a hírháló
működését
Gondoskodik a helyszínek tűzszerész és technikai átvizsgálásáról
Felügyeli a beléptetés rendjét
Folyamatosan kapcsolatot tart a megbízóval
Biztosítja a védett személy érkezésének és távozásának zavartalanságát
Folyamatosan figyeli a védett személy környezetét
Végrehajtja a védett személy menekítését, támadás vagy rendkívüli esemény
bekövetkezésekor, rendkívüli eseménykor aktualizálja a védelmi koncepciót
A biztosítás vezetőjeként engedélyt ad a munka befejezésére
Gondoskodik a kiadott technikai eszközök hiánytalan visszavételéről
Értékeli a biztosításban részt vevők szakmai munkáját, teljesítményét
Jelentést készít a megbízójának a munka elvégzéséről
Egyénileg és csoportosan értékeli a biztosításban résztvevők szakmai munkáját,
teljesítményét és az értékelés eredményéről összefoglaló dokumentációt készít
Elvégzi a szükséges adminisztrációs feladatokat
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Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Őrutasítás általános tartalma
B Hírösszeköttetést biztosító eszközök kezelése
B Tűz-, betörésjelző és biztonság-technikai készülékek kezelése
B Eseménynapló vezetése
C Szóbeli és írásbeli jelentés szabályai
B Be- és kilépési feltételek (személyek, gépjárművek) ellenőrzési módszerei
B Szállítmányellenőrzési módszerek
B Kulcskezelési szabályok és technikák
B Belső járőrszolgálat ellátásnak szabályai
B Elhagyott csomagok kezelése
B Kiürítési terv
B A kiürítés módszertana
B Előírt nyilvántartások
B A rendkívüli esemény fogalmi elemei, csoportosításuk
B Intézkedési sorrend
A Elfogás, visszatartás, rendőrségnek átadás szabályai
B A jogos védelemre vonatkozó szabályok
B A tévedés mint büntethetőséget kizáró ok
B Birtokvédelem jogos önhatalommal
B Kényszer és fenyegetés esetére vonatkozó rendelkezések
B Az információgyűjtés, értékelés, elemzés módszerei és szabályai
B A kockázatelemzés fő elemei, módszerei
B A veszélyeztetettségi szintek fogalma, meghatározása
B A védelmi koncepció fogalma, felépítése
B Koordinációs technikák és módszerek
B Biztosítási részfeladatok, kapcsolódásuk egymáshoz
B A biztosításhoz szükséges személyi és technikai feltételek
B Lehetséges rendkívüli események és elhárításuk
B A biztosítási terv fogalma, felépítése
B Szituációs feladatok gyakorlása és gyakoroltatása
B Technikai felszerelések és használatuk
B A hírösszeköttetés eszközei és módszerei
B A helyszínek tűzszerészi és technikai átvizsgálásának szervezése
B A védett helyre beléptetés szabályai
B A környezet megfigyelésének módszerei, követelményei
B A védett személy menekítésének módszerei, követelményei
B A végrehajtás értékelésének szempontjai
B A megbízónak készített jelentés tartalmi és formai követelményei
B A kereskedelmi egységek működési rendje, a vásárlásra vonatkozó szabályok
B Az alkalmazott áruvédelmi rendszerek
B Intézkedési lehetőségek az áruvédelmi rendszer jelzése esetén
B A lopás fogalma
B A lopással elkövetett bűncselekmény és szabálysértés elhatárolása
B A rongálás esetei
B A zsebtolvajlás kezelése
B Intézkedési lehetőségek bűncselekmény vagy szabálysértés esetén
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B
B
B
B
B
B
B

Személyi szabadság megsértése bűncselekmény
A pénzszállító személyek biztosításának követelményei és szabályai
A nyitás, zárás, nyitvatartás szabályai
Az útirányterv fogalma, felépítése
Ellenőrzési módszerek, a végrehajtás szabályai
Az ügyfelek figyelemmel kísérésének eszközei és módszerei
A gyanús magatartásra utaló jelek

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Stabil kéztartás
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Tűrőképesség
Megbízhatóság
Monotónia-tűrés
Döntésképesség
Pontosság
Stressztűrő képesség
Terhelhetőség
Türelem
Önfegyelem
Társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőzőkészség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Figyelem-összpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0712-06 Biztonságszervező alapfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Felméri az objektum veszélyeztetettségét és a megbízó igényeit
Elkészíti az őrzési okmányokat, dokumentumokat
Megszervezi a vagyonvédelmi vagy a biztonsági őrséget
Leltárba veszi és számon tartja a lőfegyvereket és a támadáselhárító eszközöket
Ellenőrzi a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök kiadását és visszavételét
Ellenőrzi a szabályzat betartását
Ellenőrzi a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök működőképességét és
karbantartását
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Tűzvédelmi szempontból felméri az intézményt
Felmérés alapján elkészíti az intézmény tűzvédelmi szabályzatát
Gondoskodik a tűzvédelmi dokumentumok jóváhagyásáról és kihirdetéséről
Megszervezi és megtartja a tűzvédelmi oktatást
Üzemelteti és használja a tűzvédelmi- és tűzoltóeszközöket
Részt vesz a munkabaleset kivizsgálásában
Jegyzőkönyvet készít a balesetről
Megszervezi és megtartja a munkavédelmi oktatást
Munkavédelmi oktatást tart a munkavédelmi szakember által kidolgozott tematikából
Használja az előírt munkavédelmi eszközöket
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Tervezi és szervezi a védőeszközök karbantartását
Sérültnek elsősegélyt nyújt
Az oktatás alapján megszervezi a védelmi dokumentumokban foglaltak végrehajtását
Használja a polgárivédelmi egyéni védőeszközöket
Alkalmazza a vegyi anyagokat kimutató és sugárzást mérő eszközöket
Részt vesz az élet- és vagyonvédelmi teendők megszervezésében és végrehajtásában
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B A tűzvédelem, a tűzmegelőzés, a tűzoltás szabályai
B

A tűzvédelem, a tűzmegelőzés, a tűzjelzés, a tűzoltás eszközei és alkalmazási szabályai

B
B
B

A tűzvédelmi utasítás tartalmi elemei
A tűzriadó terv formai és tartalmi elemei
A tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok
A létesítés és a használat szabályainak tűzvédelmi, munkavédelmiés környezetvédelmi
előírásai
A munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel kapcsolatos jogai és
kötelezettségei
A munkavédelem felügyeleti rendszere
A munkavédelem eszközrendszere, eszközök alkalmazása
A munkabalesetekkel, az üzemi balesetekkel kapcsolatos feladatok
Munkavédelmi előírások
Védőruhák, védőeszközök használata
Védőberendezések és jelzések típusai
A védelmi igazgatásra vonatkozó jogszabályi előírások
A polgári- és a katasztrófavédelemre vonatkozó előírások
Egyéni és a kollektív polgári védelmi eszközök ismerete és alkalmazási szabályaik
Vegyi és sugárzásvédelmi mérőeszközök alkalmazási szabályai
Lőfegyverekre, gáz- és riasztófegyverekre vonatkozó jogi és szakmai szabályok
ismerete, illetve alkalmazása

B
B
C
B
B
A
A
A
B
C
C
C
A
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Számolási készség
4
Mennyiségérzék
2
Térérzékelés
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Rugalmasság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0713-06 Biztonságszervező szakfeladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti az intézmény és egységei tűzveszélyességi besorolását
Kijelöli a tűzszakaszokat, a tűzgátló elválasztásokat, a tűzoltási felvonulási utakat és
tereket
Kialakítja az intézmény tűzvédelmi rendszer létesítésének koncepcióját
Elkészíti az intézmény munkavédelmi szabályzatát
Megszervezi és dokumentálja a berendezés üzembe helyezési eljárását
Elvégzi a munkahelyek ergonómiai értékelését
Ellenőrzi a munkabaleset-védelem személyi és tárgyi feltételeit
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Tűzvédelmi jogszabályok alkalmazása
A Munkavédelemre vonatkozó jogszabályok alkalmazása
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Felelősségtudat
Rugalmasság
Szervezőkészség
Társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Ismeretek helyén való alkalmazása
Információgyűjtés
Következtetési képesség
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Az 54 861 01 0000 00 00 azonosító számú, Biztonságszervező I. megnevezésű
szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
0701-06
Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
0702-06
Testőri feladatok
0712-06
Biztonságszervező alapfeladatok
0713-06
Biztonságszervező szakfeladatok
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8. A képzés szerkezete
A(z) 54 861 01 0000 00 00 azonosító számú, Biztonságszervező I. megnevezésű
szakképesítés időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1
2
3

344/1.0/0701-06

4
5
6
7
8
9
10
11

344/1.0/0702-06

12
13
14
15
16
17
18
19

344/1.0/0712-06

20
21
22
23
24
25
26
27

344/1.0/0713-06

28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A(z) 54 861 01 0000 00 00 azonosító számú, Biztonságszervező I. megnevezésű szakképesítés
szakmai követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység

1
2
3
4

óraszáma
azonosítója

megnevezése

344/1.0/0701-06
344/1.0/0702-06
344/1.0/0712-06
344/1.0/0713-06

Alapvető elméleti szabályok
Testőri elméleti előírások
Biztonsági elméleti feladatok
Tűzvédelmi elméleti feladatok
Mindösszesen óra:

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

108
108
108
108
432

0
0
0
0
0

összes

108
108
108
108
432

Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak
számítanak, tehát ezt az időt a képzési időből a gyakorlatra fordított időként kell figyelembe venni.

9.

A szakképesítés vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány.
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216
216
216
216
864

A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0701-06 Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Biztonsági alapismereti feladat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Biztonsági alapintézkedések bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0702-06 Testőri feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Vagyonvédelmi intézkedés bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Személyvédelmi intézkedés bemutatása és dokumentálása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0712-06 Biztonságszervező alapfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott intézmény őrzési okmányinak és dokumentumainak minden érdemi
elemet tartalmazó vázlatos elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
16

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból történő felmérése, tűzvédelmi
szabályzat elkészítése (vázlatszerűen)
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (25 perc felkészülési idő, 20 perc válaszadási idő)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Tűzvédelmi- és tűzoltó berendezések, illetve eszközök alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Polgári védelmi egyéni védőeszközök, valamint vegyi anyagokat és sugárzást
mérő eszközök alkalmazása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 15 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 30%
3. feladat 20%
4. feladat 20%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
0713-06 Biztonságszervező szakfeladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy adott intézmény tűzveszélyességi besorolásának elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A megadott adatok alapján egy intézmény munkavédelmi szabályzatának
vázlatszerű elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Vázlatosan készítse el egy adott berendezés üzembe helyezési eljárását,
dokumentumait
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
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A hozzárendelt 4. vizsgafeladat:
Egy munkahely ergonómiai értékelésének elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 25%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
4. feladat 25%
3. A szakmai vizsga értékelése %-osan:
Az 54 861 01 0000 00 00 azonosító számú, Biztonságszervező I. megnevezésű
szakképesítéshez rendelt vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 25
2. vizsgarész: 25
3. vizsgarész: 25
4. vizsgarész: 25
4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
-
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II. A központi program tananyagegységei
A(z) 54 861 01 0000 00 00 azonosító számú, Biztonságszervező I. megnevezésű szakképesítés szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

344/1.0/0701-06

Alapvető elméleti
szabályok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

344/1.1/0701-06
344/1.2/0701-06
344/1.3/0701-06
344/1.4/0701-06
344/1.5/0701-06
344/1.6/0701-06
344/1.7/0701-06
344/1.8/0701-06
344/1.9/0701-06

36
0
0
0
0
30
0
42
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
16
16
20
20 216
0
15
0
21

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.1/0701-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapvető elméleti szabályok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi
szabályokat, valamint a speciális szakmai, továbbá az etikai szabályokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Személy-és vagyonvédelemre vonatkozó törvény
B típus Személy- és vagyonvédelmi törvény végrehajtási miniszteri rendeletének ismerete
B típus Munkavédelmi szabályok
B típus Tűzvédelmi szabályok
B típus Magatartási és etikai szabályok
B típus Magántitok, üzleti titok fogalma, a titkotartási kötelezettség
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint A közlekedési jelképek értelmezése
4. szint A munka- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
36 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A magánbiztonsági tevékenységre vonatkozó jogszabályok elsajátítása
Az etikai szabályok ismerete és alkalmazása
A magánbiztonsági tevékenységre vonatkozó munkavédelmi feladatok elsajátítása
A magánbiztonsági tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi feladatok elsajátítása
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A magántitok, üzleti titok fogalma
A titoktartási kötelezettség és megszegésének következményei
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.2/0701-06
A tananyagelem megnevezése:
Szolgálatátvétel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkavégzésre alkalmas állapotban jelentkezik
Tájékozódik az előző szolgálat alatti eseményekről
Ellenőrzi az eseménynaplót
Átveszi az "őrutasításban" meghatározott eszközöket, anyagokat
Ellenőrzi a hírösszeköttetéseket és a tűz- és betörésjelző készülékeket
Jelenti a szolgálat átvételét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavégzésre alkalmas állapot jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavégzésre alkalmas állapot ismérvei
A szolgálati események megismerése szóbeli beszámoló és az eseménynapló alapján
A szolgálattal kapcsolatos anyagok, eszközök átvételének szabályai
A hírösszeköttetés ellenőrzésének módszerei és szabályai
A tűz- és betörésjelző készülékek ellenőrzésének módszerei és szabályai
A szolgálatátvétel jelentésének tartalma
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.3/0701-06
A tananyagelem megnevezése:
Szolgálatátadás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellenőrzi az átvevő munkavégzésre alkalmas állapotát
Tájékoztatást ad a szolgálatot átvevőnek a szolgálata alatti eseményekről
Átadja az eseménynaplót
Átadja az "őrutasításban" meghatározott eszközöket, anyagokat
Jelenti a szolgálat átadását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavégzésre alkalmas állapot jellemzői
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A munkavégzésre alkalmas állapot ismérvei, megállapításának módszerei
Tájékoztatás szóban és az eseménynapló alapján a szolgálata alatt történt eseményekről
A szolgálattal kapcsolatos anyagok, eszközök, hírösszeköttetést biztosító eszközök átadásának szabályai
A szolgálatátadás jelentésének tartalma
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.4/0701-06
A tananyagelem megnevezése:
Be- és kiléptetés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Végzi a be, -és kiléptetési feladatokat
Végzi a gépjárművek be, -és kiléptetését
Végzi a szállítmányok ellenőrzését
Tájékoztatást ad ügyfeleknek
Kezeli a rábízott kulcsokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Személy-és vagyonvédelmi törvény végrehajtási rendeletének ismerete
B típus Magartartási és etikai szabályok
B típus Személy-és vagyonvédelmre vonatkozó törvény
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önfegyelem
Döntésképesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Csoportos helyzetgyakorlat 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Be- és kiléptetési feladatok, a belépési jogosultság, ittasság ellenőrzése
Tárgyak be- és kivitele, csomag- és ruházatátvizsgálás szabályai műszeres, illetve érzékszervi vizsgálat útján
A be- és kiléptetés ideiglenes, illetve végleges megtagadásának esetei
A személy- és tehergépjárművek átvizsgálásanak szabályai
A szállítmányok ellenőrzésének gyakorlati módszerei
Az ügyfelek tákékoztatásának szabályai
A kulcskezelés szabályai, az átadás-átvétel módszerei és gyakorlati végrehajtása
21

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.5/0701-06
A tananyagelem megnevezése:
Belső járőrszolgálat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Ellátja a belső járőrszolgálatot
Intézkedik az elhagyott csomagokkal kapcsolatban
Kezeli a telepített biztonságtechnikai eszközöket, rendszereket
Veszély esetén közreműködik a kiürítésben
Vezeti az eseménynaplót és az egyéb előírt nyilvántartásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A helyszínbiztosítás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Hírösszeköttetést biztosító eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Terhelhetőség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A járőrszolgálat fogalma és végrehajtásának szabályai, az útirányterv
Gazdátlan, otthagyott csomag fogalma,a szükséges intézkedések
A telepített biztonságtechnikai eszközök ismerete, kezelésének szabályai, hibás működés jelentése
Kiürítési terv ismerete, a kiürítéssel kapcsolatos feldatai, magatartása a kiürítés során
Az eseménynapló vezetésének szabályai, az egyéb nyilvántartások és vezetésük szabályai
A hírösszeköttetést biztonsító eszközök használata, a jelentések tartalma
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.6/0701-06
A tananyagelem megnevezése:
Gondnoki feladatok elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a szolgálati gépjárművek menetokmányait és kulcsait
Ellátja a telefonközpontosi feladatokat
Átveszi az objektumba érkező postát
Intézkedik a liftben rekedtek mentésére
Kármegelőzési intézkedéseket hajt végre
Végrehajtja a feladatkörébe utalt energiatakarékossági intézkedéseket
Ellátja a házmesteri és épületgondnoki feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Munkavédelmi szabályok
B típus Tűzvédelmi szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint A munka- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
4. szint A közlekedési jelképek értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A gondnoki feladatok, beleértve a munka és tűzvédelmi szabályokat is, ismerete
A szolgálati gépjárművek kulcsainak és menetokmányának kezelésére vonatkozó szabályok
A telefonközpont kezelésének és a forgalmazás szabályainak ismerete
A posta átvételének, átadásának szabályai figyelemmel a levél-, magán- és üzleti titokra
A liftkezelés és liftből mentés szabályai
A kármegelőzési intézkedések leggyakoribb fajtási és jelentőségük
A takarékossági intézkedések és jelentőségük
A házmesteri és épületgondnoki tevékenységek fogalma
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.7/0701-06
A tananyagelem megnevezése:
Gondnoki feladatok gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kezeli a szolgálati gépjárművek menetokmányait és kulcsait
Ellátja a telefonközpontosi feladatokat
Átveszi az objektumba érkező postát
Intézkedik a liftben rekedtek mentésére
Kármegelőzési intézkedéseket hajt végre
Végrehajtja a feladatkörébe utalt energiatakarékossági intézkedéseket
Ellátja a házmesteri és épületgondnoki feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Személy- és vagyonvédelemre vonatkozó törvény
B típus Személy- és vagyonvédelmi törvény végrehajtási rendeletének ismerete
Hozzárendelt szakmai készségek:
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint A munka- és tűzvédelmi jelképek értelmezése
5. szint Hírösszeköttetést biztosító eszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Monotónia-tűrés
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tolerancia
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
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A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A szolgálati gépjárművek kulcsainak és menetokmányának átadása, átvétele, dokumentálása
A telefonközpont kezelése és az előírásoknak megfelelő forgalmazás
A posta gyakorlati átvétele és átadása, dokumentálása
A liftek kezelése és liftből mentés gyakorlati végrehajtása
A kármegelőzési intézkedések végrehajtása
A takarékossági intézkedések végrehajtása
A házmesteri és épületgondnoki tevékenységek végrehajtása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.8/0701-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendkívüli események elmélete
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelentést tesz az intézkedés megkezdéséről
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata defibrillátor alkalmazásával)
Intézkedéseket tesz a közveszély elhárítására
Intézkedik az épület, a helyszín kiürítésére
Elfogja a bűncselekmény helyszínén tetten ért személyt
Bűncselekményt megvalósító magatartás észlelése esetén értesíti az eljárni jogosult hatóságot és őrzi a
cselekmény helyszínét
Tájékoztatja a kiérkező veszélyelhárító szervezet képviselőjét, segíti munkáját
Jelentést tesz a felettesének az eseményről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Elsősegélynyújtás, újraélesztés
A típus Közveszély elhárításának szabályai
B típus A jogos védelemre és a végszükségre vonatkozó szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézkedés megkezdéséről, illetve befejezéséről tett jelentések tartalmi és formai követelményei
Az életmentés, elsősegélynyújtás, újraélesztés szabályai
A közveszély elhárításának szabályai
Az épület, helyszín kiürítésére vonatkozó szabályok
A jogos védelemre és végszükségre vonatkozó rendelkezések ismerete
A bűncselemény elkövetésén tetten ért személy elfogására vonatkozó szabályok
A helyszínbiztosítás szabályai
Az elhárító szervezet helyszíni vezetőjének tett jelentés tartalma és az elhárító szervezet munkájában való
közreműködés formái
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9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.9/0701-06
A tananyagelem megnevezése:
Rendkívüli események gyakorlata
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelentést tesz az intézkedés megkezdéséről
Alapszintű elsősegélynyújtást megkezd
Alapszintű újraélesztést megkezd (automata defibrillátor alkalmazásával)
Intézkedéseket tesz a közveszély elhárítására
Intézkedik az épület, a helyszín kiürítésére
Elfogja a bűncselekmény helyszínén tetten ért személyt
Bűncselekményt megvalósító magatartás észlelése esetén értesíti az eljárni jogosult hatóságot és őrzi a
Tájékoztatja a kiérkező veszélyelhárító szervezet képviselőjét, segíti munkáját
Jelentést tesz a felettesének az eseményről
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A helyszínbiztosítás szabályai
A típus Elsősegélynyújtás, újraélesztés
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
5. szint Hírösszeköttetést biztosító eszközök használata
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
1. szint Elemi szintű számítógép-használat
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Körültekintés, elővigyázatosság
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Döntésképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Konfliktusmegoldó készség
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 20%
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Csoportos szakmai munkavégzés irányítással 30%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Jelentés tétele az intézkedés megkezdéséről és az esemény befejeződéséről
Az életmentés és elsősegélynyujtás gyakorlati bemutatása különböző sérülések, veszélyhelyzetek esetén
Az újraélesztés gyakorlati bemutatása
Intézkedések és a tanúsítandó magatartás bemutatása az épület, helyszín kiürítése esetén
Az elfogás, az elfogott személy kísérése, a rendőrségnek történő átadás gyakorlati végrehajtása
A helyszínbiztosítás gyakorlati végrehajtása
Jelentés az elhárító szervezet helyszíni vezetőjének meghatározott esetekben
Gyakorlati közreműködés az elhárító szervezetek munkájában
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

344/1.0/0702-06

Testőri elméleti
előírások

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

344/1.1/0702-06
344/1.2/0702-06
344/1.3/0702-06
344/1.4/0702-06
344/1.5/0702-06
344/1.6/0702-06
344/1.7/0702-06
344/1.8/0702-06
344/1.9/0702-06

30
0
30
0
30
0
10
0
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
34
0
32
0 216
32
0
10
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.1/0702-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyvédelem előkészítés elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kockázatelemzést végez
Értelmezi a megbízást
A feladat végrehajtásához szükséges előkészületi tevékenységeket elvégzi
Ellenőrzi a technikai felszerelések meglétét és állapotát, kiosztja a felszereléseket a feladatoknak megfelelően
Meghatározza a veszélyeztetettség szintjét
Tanulmányozza a programok helyszíneit (protokoll és szakmai)
Koordinációt
folytat
a
résztvevő rendvédelmi és társ
Elkészíti a biztosítási tervet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Őrutasítás általános tartalma
B típus A rendkívüli esemény fogalmi elemei, csoportosításuk
B típus Intézkedési sorrend
B típus A jogos védelemre vonatkozó szabályok
B típus Az információgyűjtés, értékelés, elemzés módszerei és szabályai
B típus A védelmi koncepció fogalma, felépítése
B típus A biztosításhoz szükséges személyi és technikai feltételek
B típus A biztosítási terv fogalma, felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok elsajátítása
A személyvédelmi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok elsajátítása
Személyvédelmi tehnikai eszközök működési, alkalmazási lehetőségeinek megismerése
A kockázatelemzéshez és a veszélyeztettség szintjének meghatározásához szükséges elméleti ismeretek
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Az őrutasítás és a biztosítási terv és a védelmi koncepció elkészítéséhez elméleti szükséges ismeretek
A jogos védelem jogi és szakmai tartalma
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.2/0702-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyvédelem előkészítés gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
A kockázatelemzés fő elemei, módszerei
Értelmezi a megbízást
Ellenőrzi a technikai felszerelések meglétét és állapotát, kiosztja a felszereléseket a feladatoknak megfelelően
Alkalmazkodik a védett személy öltözködési szokásaihoz
Meghatározza a veszélyeztetettség szintjét
Tanulmányozza a programok helyszíneit (protokoll és szakmai)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hírösszeköttetést biztosító eszközök kezelése
B típus A rendkívüli esemény fogalmi elemei, csoportosításuk
B típus Intézkedési sorrend
B típus A jogos védelemre vonatkozó szabályok
B típus Az információgyűjtés, értékelés, elemzés módszerei és szabályai
B típus A védelmi koncepció fogalma, felépítése
B típus A gyanús magatartásra utaló jelek
B típus A biztosítási terv fogalma, felépítése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
34 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok alkalmazása
A személyvédelmi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok alkalmazása
Személyvédelmi tehnikai eszközök alkalmazása
A kockázatelemzéshez és a veszélyeztettség szintjének meghatározásához szükséges elméleti ismeretek
alkalmazása
Az őrutasítás és a biztosítási terv és a védelmi koncepció elkészítéséhez elméleti szükséges ismeretek
A jogos védelem jogi és szakmai tartalma
Hírösszeköttetésre alkalmas eszközök és kezelésük
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.3/0702-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyvédelem végrehajtás elmélet I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megismeri a programot, feladatot, információt gyűjt a védett személyről
Folyamatosan frissíti, aktualizálja és ellenőrzi az információkat
Koordinációt folytat a résztvevő rendvédelmi és társ-biztonsági szolgálatokkal
Meghatározza a biztosítási részfeladatokat (előkészítés)
Intézkedik a megfelelő egészségügyi háttér biztosításáról, meghatározza a rendkívüli esemény esetén történő
teendőket
Meghatározza a hírösszeköttetés és kapcsolattartás rendjét, ellenőrzi a hírháló működését
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Felkészíti a védett személyt
Kiválasztja a feladathoz szükséges technikai eszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tévedés mint büntethetőséget kizáró ok
B típus Kényszer és fenyegetés esetére vonatkozó rendelkezések
B típus A kockázatelemzés fő elemei, módszerei
B típus A veszélyeztetettségi szintek fogalma, meghatározása
B típus Korodinációs technikák és módszerek
B típus Biztosítási részfeladatok, kapcsolódásuk egymáshoz
B típus Lehetséges rendkívüli események és elhárításuk
B típus A zsebtolvajlás kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Döntésképesség
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A kényszerre, a fenyegetésre és a tévedésre vonatkozó jogi előírások és értelmezésük
A testőri tevékenység ellátásához szükséges információgyűjtés, szakmai egyeztetés, információ ellenőrzés
módszerei
Személybiztosítás részfeladatai. A biztosításban résztvevők számára és technikai felszerlésükre vonatkozó
előírások
A védett személy felkészítésére vonatkozó szakmai elóírások
A szeméyvédelem egészségügyi hátterének biztosítására vonatkozó előírások
Rendkívüli esemény bekövetkezésekor teendő intézkedésekre vonatkozó szakmai előírások
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.4/0702-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyvédelem végrehajtás gyakorlat I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyeli a beléptetés rendjét
Folyamatosan kapcsolatot tart a megbízóval
Biztosítja a védett személy érkezésének és távozásának zavartalanságát
Koordinációt folytat a résztvevő rendvédelmi és társ-biztonsági szolgálatokkal
Meghatározza a biztosítási részfeladatokat (előkészítés)
Gyakorol élethű szituációs feladatokat
Gyakoroltatja a kiválasztott személyi állományt
Eligazítja a biztosításban résztvevőket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A hírösszeköttetés eszközei és módszerei
B típus A helyszínek tűzszerészi és technikai átvizsgálásának szervezése
B típus A védett helyre beléptetés szabályai
B típus A környezet megfigyelésének módszerei, követelményei
B típus A védett személy menekítésének módszerei, követelményei
B típus Szituációs feladatok gyakorlása és gyakoroltatása
B típus Lehetséges rendkívüli események, és elhárításuk
B típus Technikai felszerelések és használatuk
Hozzárendelt szakmai készségek:
-
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Stabil kéztartás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Meggyőzőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A testőri tevékenység ellátásához szükséges információgyűjtés, szakmai egyeztetés, információ ellenőrzés
módszerei és alkalmazásuk
Személybiztosítás részfeladatainak alkalmazása. A biztosításban résztvevők számára és technikai
felszerlésükre vonatkozó előírások alkalmazása
A védett személy felkészítésére vonatkozó szakmai elóírások alkalmazása
A személyvédelem egészségügyi hátterének biztosítására vonatkozó előírások alkalmazása
Rendkívüli esemény bekövetkezésekor teendő intézkedésekre vonatkozó szakmai előírások alklamazása
A védett helyre beléptetés szabályai. A védett személy menekítésének szabályai és azok alkalmazása
Szituációs feladatok begyakoroltatása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.5/0702-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyvédelem végrehajtás elmélet II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a helyszínek tűzszerész és technikai átvizsgálásáról
Folyamatosan figyeli a védett személy környezetét
Végrehajtja a védett személy menekítését, támadás, vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor, rendkívüli
eseménykor aktualizája a védelmi koncepciót
A biztosítás vezetőjeként engedélyt ad a munka befejezésére
Gondoskodik a kiadott technikai eszközök hiánytalan visszavételéről
Értékeli a biztosításban részt vevők szakmai munkáját, teljesítményét
Jelentést készít a megbízójának a munka elvégzéséről
Egyénileg és csoportosan értékeli a biztosításban résztvevők szakmai munkáját, teljesítményét és az értékelés
eredményéről összefoglaló dokumentációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A végrehajtás értékelésének szempontjai
B típus A megbízónak készített jelentés tartalmi és formai követelményei
B típus Elfogás, visszatartás, rendőrségnek átadás szabályai
B típus Birtokvédelem jogos önhatalommal
B típus Intézkedési lehetőségek bűncselekmény vagy szabálysértés esetén
B típus Személyi szabadság megsértése bűncselekmény
B típus Ellenőrzési módszerek, a végrehajtás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Monotónia-tűrés
Tűrőképesség
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzszerészeti átvizsgálás lehetőségei, eszközei
A védett személy elleni támadás megelőzésének lehetőségei. Támadás esetekor a menekítés módszerei. A
rendelkezésre álló eszközök, erők alkalmazásának lehetőségei
A személyvédelmi feladat végrehajtása utáni szakmai feladatok elsajátítása. A feladat végrehajtásának
értékelése. Jelentéskészítés a megbízónak
Szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetésekor teendő intézkedési jogok, lehetőségek, illetve
kötelezettségek
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.6/0702-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyvédelem végrehajtás gyakorlat II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Gondoskodik a helyszínek tűzszerész és technikai átvizsgálásáról
Folyamatosan figyeli a védett személy környezetét
Végrehajtja a védett személy menekítését, támadás, vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor, rendkívüli
eseménykor aktualizája a védelmi koncepciót
A biztosítás vezetőjeként engedélyt ad a munka befejezésére
Gondoskodik a kiadott technikai eszközök hiánytalan visszavételéről
Értékeli a biztosításban részt vevők szakmai munkáját, teljesítményét
Jelentést készít a megbízójának a munka elvégzéséről
Elvégzi a szükséges adminisztrációs feladatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A kereskedelmi egységek működési rendje, a vásárlásra vonatkozó szabályok
B típus A lopás fogalma
B típus Elfogás, visszatartás, rendőrségnek átadás szabályai
B típus Birtokvédelem jogos önhatalommal
B típus Intézkedési lehetőségek bűncselekmény vagy szabálysértés esetén
B típus Személyi szabadság megsértése bűncselekmény
B típus Ellenőrzési módszerek, a végrehajtás szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Stabil kéztartás
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
32 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzszerészeti átvizsgálás lehetőségei, eszközei
A védett személy elleni támadás megelőzésének lehetőségei. Támadás esetekor a menekítés módszerei. A
rendelkezésre álló eszközök, erők alkalmazásának lehetőségei
A személyvédelmi feladat végrehajtása utáni szakmai feladatok elsajátítása. A feladat végrehajtásának
értékelése. Jelentéskészítés a megbízónak
Szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetésekor teendő intézkedési jogok, lehetőségek, illetve
kötelezettségek
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7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.7/0702-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyvédelem egyéb feladatai elmélet I.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyeli a beléptetés rendjét
Folyamatosan kapcsolatot tart a megbízóval
Biztosítja a védett személy érkezésének és távozásának zavartalanságát
Folyamatosan figyeli a védett személy környezetét
Végrehajtja a védett személy menekítését, támadás, vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor, rendkívüli
eseménykor aktualizája a védelmi koncepciót
Egyénileg és csoportosan értékeli a biztosításban résztvevők szakmai munkáját, teljesítményét és az értékelés
eredményéről összefoglaló dokumentációt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Eseménynapló vezetése
C típus Szóbeli és írásbeli jelentés szabályai
B típus Be-és kilépési feltételek (személyek, gépjárművek) ellenőrzési módszerei
B típus Szállítményellenőrzési módszerek
B típus Kulcskezelési szabályok és technikák
B típus Belső járőrszolgálat ellátásnak szabályai
B típus Elhagyott csomagok kezelése
B típus Tűz-, betörésjelző és biztonság-technikai készülékek kezelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok alkalmazása
A személyvédelmi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok alkalmazása
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.8/0702-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyvédelem egyéb feladatai gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felügyeli a beléptetés rendjét
Folyamatosan kapcsolatot tart a megbízóval
Biztosítja a védett személy érkezésének és távozásának zavartalanságát
Folyamatosan figyeli a védett személy környezetét
Végrehajtja a védett személy menekítését, támadás, vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor, rendkívüli
eseménykor aktualizája a védelmi koncepciót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Kiürítési terv
B típus A kiürítés módszertana
B típus Előírt nyilvántartások
B típus A lopással elkövetett bűncselekmény és szabálysértés elhatárolása
B típus A rongálás esetei
Hozzárendelt szakmai készségek:
-
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stressztűrő képesség
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok alkalmazása
A személyvédelmi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok alkalmazása
9. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.9/0702-06
A tananyagelem megnevezése:
Személyvédelem egyéb feladatai elmélet II.
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztosítja a védett személy érkezésének és távozásának zavartalanságát
Folyamatosan figyeli a védett személy környezetét
Végrehajtja a védett személy menekítését, támadás, vagy rendkívüli esemény bekövetkezésekor, rendkívüli
eseménykor aktualizája a védelmi koncepciót
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A pénzszállító személyek biztosításának követelményei és szabályai
B típus A nyitás, zárás, nyitvatartás szabályai
B típus Az útirányterv fogalma, felépítése
B típus Az ügyfelek figyelemmel kísérésének eszközei és módszerei
B típus Az alkalmazott áruvédelmi rendszerek
B típus Intézkedési lehetőségek az áruvédelmi rendszer jelzése esetén
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Állóképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 50%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A személyvédelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályok alkalmazása
A személyvédelmi tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

344/1.0/0712-06

Biztonsági elméleti
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

344/1.1/0712-06
344/1.2/0712-06
344/1.3/0712-06
344/1.4/0712-06
344/1.5/0712-06
344/1.6/0712-06
344/1.7/0712-06
344/1.8/0712-06

26
0
28
0
28
0
26
0

0
0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
26
0
28
216
0
26
0
28

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.1/0712-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az objektum veszélyeztetettségét és a megbízó igényeit
Elkészíti az őrzési okmányokat, dokumentumokat
Megszervezi a vagyonvédelmi vagy a biztonsági őrséget
Leltárba veszi és számon tartja a lőfegyvereket és a támadáselhárító eszközöket
Ellenőrzi a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök működőképességét és karbantartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Lőfegyverekre, gáz- és riasztófegyverekre vonatkozó jogi és szakmai szabályok ismerete, illetve alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Lényegfelismerés
Információgyűjtés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az objektum veszélyeztettségére utaló jelek
A magánbiztonsági szektor őrzésbiztonsági lehetőségei
A vagyonvédelmi- és a biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályi előírások
A lőfegyverekre és a legálisan tartható támadáselhárító eszközökre vonatkozó jogszabályi előírások
(alklamazás, tartás, tárolás, karbantartás)
Elektronikus- és mechanikus vagyonvédelmi eszközökkel kapcsolatos elméleti ismeretek
Őrzési okmányok és dokumentumokra vonatkozó jogi és szakmai előírások
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2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.2/0712-06
A tananyagelem megnevezése:
Biztonsági gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Felméri az objektum veszélyeztetettségét és a megbízó igényeit
Elkészíti az őrzési okmányokat, dokumentumokat
Megszervezi a vagyonvédelmi vagy a biztonsági őrséget
Leltárba veszi és számon tartja a lőfegyvereket és a támadáselhárító eszközöket
Ellenőrzi a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök működőképességét és karbantartását
Ellenőrzi a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök kiadását és visszavételét
Ellenőrzi a szabályzat betartását
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Lőfegyverekre, gáz- és riasztófegyverekre vonatkozó jogi és szakmai szabályok ismerete, illetve alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az objektum veszélyeztettségére utaló jelek gyakorlati felismerése
A magánbiztonsági szektor gyakorlati őrzésbiztonsági lehetőségei
A vagyonvédelmi- és a biztonsági őrségre vonatkozó jogszabályi előírások gyakorlati alkalmazása
A lőfegyverekre és a legálisan tartható támadáselhárító eszközökre vonatkozó jogszabályi előírások
(alklamazás, tartás, tárolás, karbantartás) gyakorlai alkalmazás
Elektronikus- és mechanikus vagyonvédelmi eszközökkel kapcsolatos gyakorlati ismeretek
Őrzési okmányok és dokumentumokra vonatkozó jogi és szakmai előírások gyakorlati alkalmazása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.3/0712-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelem elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tűzvédelmi szempontból felméri az intézményt
Felmérés alapján elkészíti az intézmény tűzvédelmi szabályzatát
Gondoskodik a tűzvédelmi dokumentumok jóváhagyásáról és kihírdetéséről
Megszervezi és megtartja a tűzvédelmi oktatást
Üzemelteti és használja a tűzvédelmi- és tűzoltóeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tűzvédelem, a tűzmegelőzés, a tűzoltás szabályai
B típus A tűzvédelem, a tűzmegelőzés, a tűzjelzés, a tűzoltás eszközei és alkalmazási szabályai
B típus A tűzvédelmi utasítás tartalmi elemei
B típus A tűzriadó terv formai és tartalmi elemei
B típus A tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok
B típus A létesítés és a használat szabályainak tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
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2. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A tűzvédelemről szóló jogszabályok előírásai
A tűzvédelmi szabályzat elkészítéséhez szükséges elméleti ismeretek
Az objektumokat veszélyeztető tűzveszélyes tevékenységek, Tűzveszélyes tevékenységek végzésének szabályai
A létesítés és a használat tűzvédelmi előírásai
Tűzvédelmi dokumentumok elkészítésének szabályai
Tűzvédelmi oktatás megszervezése és megtartása
Tűzoltókészülékek működésének, és alkalmazásának elmélete
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.4/0712-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelem gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tűzvédelmi szempontból felméri az intézményt
Felmérés alapján elkészíti az intézmény tűzvédelmi szabályzatát
Gondoskodik a tűzvédelmi dokumentumok jóváhagyásáról és kihírdetéséről
Megszervezi és megtartja a tűzvédelmi oktatást
Üzemelteti és használja a tűzvédelmi- és tűzoltóeszközöket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A tűzvédelem, a tűzmegelőzés, a tűzoltás szabályai
B típus A tűzvédelem, a tűzmegelőzés, a tűzjelzés, a tűzoltás eszközei és alkalmazási szabályai
B típus A tűzvédelmi utasítás tartalmi elemei
B típus A tűzriadó terv formai és tartalmi elemei
B típus A tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok
B típus A létesítés és a használat szabályainak tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
2. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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A tűzvédelemről szóló jogszabályok gyakorlati alkalmazása
A tűzvédelmi szabályzat elkészítéséhez szükséges gyakorlati ismeretek
Az objektumokat veszélyeztető tűzveszélyes tevékenységek, Tűzveszélyes tevékenységek végzésének gakorlati
szabályai
A létesítés és a használat tűzvédelmi előírásainal alkalmazása
Tűzvédelmi dokumentumok elkészítése
Tűzvédelmi oktatás megszervezése és megtartása
Tűzoltókészülékek működtetése, a berendezések alklamazása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.5/0712-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkabaleset kivizsgálásában
Jegyzőkönyvet készít a balesetről
Megszervezi és megtartja a munkavédelmi oktatást
Tervezi és szervezi a védőeszközök karbantartását
Munkavédelmi oktatást tart a munkavédelmi szakember által kidolgozott tematikából
Sérültnek elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelmi előírások
A típus Védőberendezések és jelzések típusai
B típus A létesítés és a használat szabályainak tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
B típus A munkáltató és a munkavállaló munkabiztonsággal kapcsolatos jogai és kötelezettségei
C típus A munkavédelem felügyeleti rendszere
B típus A munkavédelem eszközrendszere, eszközök alkalmazása
B típus A munkabalesetekkel, az üzemi balesetekkel kapcsolatos feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A létesítés és a használat munkabiztonsági elméleti előírásai
A munkáltatóra és a munkavállalóra vonatkozó munkabiztonsággal kapcsolatos jogi előírások (jogok és
kötelezettségek)
A munkabiztonsági felügyeleti rendszerre vonatkozó jogszabályi előírások
A munkabiztonság eszközrendszere, a különböző eszközök alkalmazási lehetősége
A munkabiztonsági oktatás tartalma, gyakorisága, adminisztrálása
Az üzemi balesetekkel kapcsolatos feladatok
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.6/0712-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonság gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Részt vesz a munkabaleset kivizsgálásában
Jegyzőkönyvet készít a balesetről
Megszervezi és megtartja a tűzvédelmi oktatást
Tervezi és szervezi a védőeszközök karbantartását
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Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik
Biztosítja a munkaterület rendjét, balesetmentességét, védelmét
Használja az előírt munkavédelmi eszközöket
Sérültnek elsősegélyt nyújt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A létesítés és a használat szabályainak tűzvédelmi, munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásai
B típus A munkáltató és a munkavállaló munkabiztonsággal kapcsolatos jogai és kötelezettségei
A típus Védőruhák, védőeszközök használata
C típus A munkavédelem felügyeleti rendszere
B típus A munkavédelem eszközrendszere, eszközök alkalmazása
B típus A munkabalesetekkel, az üzemi balesetekkel kapcsolatos feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
2. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Közérthetőség
Adekvát metakommunikáció
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A létesítés és a használat munkabiztonsági előírások gyakorlati alkalmazása
A munkáltatóra és a munkavállalóra vonatkozó munkabiztonsággal kapcsolatos jogi előírások (jogok és
kötelezettségek) gyakorlati alkalmazása
A munkabiztonsági felügyeleti rendszerre vonatkozó jogszabályi előírások gyakorlati megvalósítása
A munkabiztonság eszközrendszere, a különböző eszközök alkalmazása
A munkabiztonsági oktatás tartalma, gyakorisága, adminisztrálása
Az üzemi balesetekkel kapcsolatos gyakorlati feladatok
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.7/0712-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári védelem elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az oktatás alapján megszervezi a védelmi dokumentumokban foglaltak végrehajtását
Használja a polgárivédelmi egyéni védőeszközöket
Alkalmazza a vegyi anyagokat kimutató és sugárzást mérő eszközöket
Részt vesz az élet- és vagyonvédelmi teendők megszervezésében és végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A védelmi igazgatásra vonatkozó jogszabályi előírások
C típus A polgári- és a katasztrófavédelemre vonatkozó előírások
C típus Egyéni és a kollektív polgári védelmi eszközök ismerete és alkalmazási szabályaik
C típus Vegyi és sugárzásvédelmi mérőeszközök alkalmazási szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
2. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
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Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
26 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ország-, a katasztrtófa-, és a polgári védelemre vonatkozó jogszabályok előírásai
Az ország-, és a polgári védelem szervezeti és irányítási rendszere
Egyéni-, és kollektív védőeszközök jellemzői, alkalmazási szabályaik
Vegyi-, és sugárzásvédelmi mérőműszerek csoportosítása, működési elvük, alkalmazási lehetőségük
Védelmi dokumentumokra vonatkozó előírások, tartalmuk
8. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.8/0712-06
A tananyagelem megnevezése:
Polgári védelem gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Az oktatás alapján megszervezi a védelmi dokumentumokban foglaltak végrehajtását
Használja a polgárivédelmi egyéni védőeszközöket
Alkalmazza a vegyi anyagokat kimutató és sugárzást mérő eszközöket
Részt vesz az élet- és vagyonvédelmi teendők megszervezésében és végrehajtásában
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A védelmi igazgatásra vonatkozó jogszabályi előírások
C típus A polgári- és a katasztrófavédelemre vonatkozó előírások
C típus Egyéni és a kollektív polgári védelmi eszközök ismerete és alkalmazási szabályaik
C típus Vegyi és sugárzásvédelmi mérőeszközök alkalmazási szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Mennyiségérzék
2. szint Térérzékelés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az ország-, a katasztrtófa-, és a polgári védelemre vonatkozó jogszabályok előírásainak alkalmazása
Az ország-, és a polgári védelem szervezeti és irányítási rendszere
Egyéni-, és kollektív védőeszközök gyakorlati alkalmazása
Különböző vegyi -, és sugárzásvédelmi mérőműszerek gyakorlati alkalmazása
Védelmi dokumentumokra vonatkozó előírások alkalmazása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

4. TANANYAGEGYSÉG

344/1.0/0713-06

Tűzvédelmi elméleti
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk

344/1.1/0713-06
344/1.2/0713-06
344/1.3/0713-06
344/1.4/0713-06

54
0
54
0

0
0
0
0

0
54
216
0
54

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.1/0713-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelmi elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az intézmény és egységei tűzveszélyességi besorolását
Kijelöli a tűzszakaszokat, a tűzgátló elválasztásokat, a tűzoltási felvonulási utakat és tereket
Kialakítja az intézmény tűzvédelmi rendszer létesítésének koncepcióját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelmi jogszabályok alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tömör fogalmazás készsége
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény tűzveszélyességi besorolására vonatkozó előírások
A tűzszakaszokra, a tűzgátló elválasztásokra és a tűzoltási felvonulási utakra, illetve terekre vonatkozó
előírások
Az intézmény tűzvédelmi rendszerének koncepciójára vonatkozó előírások
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.2/0713-06
A tananyagelem megnevezése:
Tűzvédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az intézmény és egységei tűzveszélyességi besorolását
Kijelöli a tűzszakaszokat, a tűzgátló elválasztásokat, a tűzoltási felvonulási utakat és tereket
Kialakítja az intézmény tűzvédelmi rendszer létesítésének koncepcióját
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Tűzvédelmi jogszabályok alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

Lényegfelismerés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőképesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény tűzveszályességi besorolására vonatkozó előírások alkalmazása
A tűzszakaszokra, a tűzgátló elválasztásokra és a tűzoltási felvonulási utakra, illetve terekre vonatkozó
előírások érvényesítése
Az intézmény tűzvédelmi rendszerének koncepciójára vonatkozó előírások alkalmazása
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.3/0713-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkabiztonsági elmélet
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az intézmény munkavédelmi szabályzatát
Megszervezi és dokumentálja a berendezés üzembehelyezési eljárását
Elvégzi a munkahelyek ergonómiai értékelését
Ellenőrzi a munkabaleset-védelem személyi és tárgyi feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelemre vonatkozó jogszabályok alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Okok feltárása
Áttekintő képesség
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Adekvát metakommunikáció
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény munkabiztonsági szabályzatára vonatkozó előírások
A berendezések üzembehelyezési eljárására vonatkozó előírások
A munkahelyek ergonómiai értékelésére vonatkozó előírások
A munkahelyi balesetvédelem személyi-, és tárgyi feltételei
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
344/1.4/0713-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavédelmi gyakorlat
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti az intézmény munkavédelmi szabályzatát
Megszervezi és dokumentálja a berendezés üzembehelyezési eljárását
Elvégzi a munkahelyek ergonómiai értékelését
Ellenőrzi a munkabaleset-védelem személyi és tárgyi feltételeit
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkavédelemre vonatkozó jogszabályok alkalmazása
Hozzárendelt szakmai készségek:
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Lényegfelismerés
Következtetési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Rugalmasság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Közérthetőség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Információk önálló rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
54 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Az intézmény munkabiztonsági szabályzatára vonatkozó előírások alkalmazása
A berendezések üzembehelyezési eljárására vonatkozó előírások alkalmazása
A munkahelyek ergonómiai értékelésére vonatkozó előírások alkalmazása
A munkahelyi balesetvédelem személyi-, és tárgyi feltételeinek alkalmazása
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