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1. Szak megnevezése:
biztonságtechnikai mérnöki (Safety Engineering)
2. Képzési terület:
műszaki
3. A képzés nyelve:
magyar
4. Képzés munkarendje(i) és a képzési idő félévekben, kontaktórák száma:
nappali munkarend, 7 félév, összesen 2295 óra
levelező munkarend, 7 félév, összesen 640 óra
5. Választható specializációk:
biztonságtechnikai: nappali munkarend, levelező munkarend
információbiztonsági: nappali munkarend:
6. A fokozat megszerzéshez összegyűjtendő kreditek száma:
210 kredit
7. Végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:




végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat
szakképzettség: biztonságtechnikai mérnök
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Safety Technology Engineer

8. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti
tanulmányi területi besorolása:
861
9. Képzési cél:
A képzés célja biztonságtechnikai mérnökök képzése, akik alkalmasak a biztonságtechnikai
rendszerek eszközeinek üzemeltetésére, fenntartására, a kapcsolódó új technológiák
bevezetésére, alkalmazására. Képesek a műszaki támogatás mérnöki feladatainak ellátására,
illetve az ezekhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, a polgári vagy
nemzetbiztonsági területeken jelentkező komplex biztonságtechnikai (rendészeti, személyés vagyonvédelmi, információvédelmi, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi) feladatok

megoldására, szervezésére és irányítására, rendszerszemléletű kezelésére. Felkészültek
tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.
10. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
a) tudása
- Átfogóan ismeri a műszaki szakterület tárgykörének alapvető tényeit, irányait és határait.
- Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai,
természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
- Ismeri a szakterületéhez kötődő fogalomrendszert, a legfontosabb összefüggéseket és
elméleteket.
- Átfogóan ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és probléma-megoldási
módszereit.
- Átfogóan ismeri az alapvető közgazdasági, vállalkozási és jogi szabályokat, eszközöket.
- Behatóan ismeri a biztonságtechnikai szakterületen alkalmazott eszközöket,
berendezéseket és rendszereket, azok alkalmazásának módszereit, feltételeit.
- Alapvetően ismeri a rendszertervezési elveket és módszereket, az alkalmazási eljárásokat
és működési folyamatokat.
- Átfogóan ismeri az alkalmazott biztonságtechnikai berendezések, eszközök működési
elveit, szerkezeti egységeit.
- Alkalmazói szinten ismeri a biztonságtechnikában használatos mérési eljárásokat, azok
eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
- Átfogóan ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai
területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
- Átfogóan ismeri a biztonságtechnikai szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai,
menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi,
közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
- Ismeri az érvényben levő információvédelmi, a kockázatelemzési és értékelési
szabványokat, módszereket és eljárásokat.
- Behatóan ismeri a biztonságtechnikai szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési
módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
b) képességei
- Képes a műszaki szakterület ismeretrendszerét alkotó diszciplínák alapfokú analízisére, az
összefüggések szintetikus megfogalmazására és adekvát értékelő tevékenységre.
- Képes az adott műszaki szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét
alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor.
- Képes önálló tanulás megtervezésére, megszervezésére és végzésére.
- Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és
gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati
alkalmazásával) megoldására.
- Képes megérteni és használni szakterületének jellemző szakirodalmát, számítástechnikai,
könyvtári forrásait.
- A megszerzett informatikai ismereteket képes a szakterületén adódó feladatok
megoldásában alkalmazni.
- Képes műszaki rendszerek és folyamatok modellezésére.
- Képes ismereteit alkotó módon használva munkahelye erőforrásaival hatékonyan
gazdálkodni.

-

Munkája során képes alkalmazni és betartatni a biztonságtechnikai tűzvédelmi és higiéniai
szabályokat, előírásokat.
Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és
írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
Alkalmazni tudja a biztonságtechnikai termék- és technológiai tervezés kapcsolódó
számítási, tervezési és modellezési elveit és módszereit.
Értelmezni, jellemezni és modellezni tudja a biztonságtechnikai rendszerek szerkezeti
egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek
kialakítását és kapcsolatát.
Alkalmazza a biztonságtechnikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki
előírásokat, a biztonságtechnikai berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és
gazdaságossági összefüggéseit.
Irányítja és ellenőrizi a szaktechnológiai gyártási folyamatokat a minőségbiztosítás és
minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
Képes a biztonságtechnika területén előforduló meghibásodások diagnosztizálására, az
elhárítási műveletek kiválasztására, javítástechnológiai feladatok megoldására.
Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotónia-tűréssel
rendelkezik.

c) attitűdje
- Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a
világhoz.
- Nyitott a műszaki szakterületen zajló szakmai, technológiai fejlesztés és innováció
megismerésére és elfogadására, hiteles közvetítésére.
- Törekszik arra, hogy önképzése a szakmai céljai megvalósításának egyik eszközévé
váljon.
- Komplex megközelítést kívánó, illetve váratlan döntési helyzetekben is a jogszabályok és
etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését.
- Törekszik arra, hogy a problémákat lehetőleg másokkal együttműködésben oldja meg.
- Törekszik arra, hogy önképzése a biztonságtechnikai szakterületen folyamatos és szakmai
céljaival megegyező legyen.
- Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak
véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjen meg.
- Nyitott az informatikai eszközök használatára, törekszik a szakterülethez tartozó
szoftverek megismerésére és alkalmazására.
- Nyitott és fogékony az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos új, korszerű és innovatív
eljárások, módszerek alkalmazására.
- Megszerzett műszaki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek
minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
- Munkája során a vonatkozó biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, illetve a
minőségbiztosítási és ellenőrzési követelményrendszereket betartja és betartatja.
- Figyel beosztottai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik
kezelésére és segítésére, valamint az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására.
- Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így is segítve fejlődésüket.
d) autonómiája és felelőssége
- Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi az átfogó, megalapozó szakmai kérdések
végiggondolását és adott források alapján történő kidolgozását.
- Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a
szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.

-

Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és
jogi) szakterület képzett szakembereivel is.
Feltárja az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és
kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.
Figyelemmel kíséri a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és
adminisztrációs változásokat.
Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány
munkavégzését, felügyeli a biztonságtechnikai berendezések és rendszerek üzemeltetését.
Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és
biztonságosságát.
Felelősséget vállal műszaki elemzéseiért, azok alapján megfogalmazott javaslatai és
megszülető döntései következményeiért.

11. A képzés főbb területei:
Kredit pont
Természettudományos
alapismeretek (40-50 kredit)
Gazdasági és humán ismeretek
(16-30 kredit)
Szakmai törzsanyag
(70-103 kredit)
Differenciált szakmai ismeretek
Szabadon választható tárgy (10
kredit)
Szakdolgozat (15 kredit)
Összesen:

43
19
74
49
10
15
210

12. Kritériumkövetelmények:
Testnevelés: Minden nappali munkarendű alapképzésben résztvevő hallgatónak két
félév Testnevelés teljesítése kritériumkövetelmény. A tárgy a mintatantervi 2. és 3.
félévben kerül meghirdetésre heti 2 óra terheléssel.
Idegen nyelven teljesítendő tárgyak: Minden nappali munkarendű – magyar képzési
nyelvű - alapképzésben résztvevő hallgatónak kritériumtárgyként fel kell vennie két,
az egyetem által meghirdetett, angol vagy német nyelvű szakmai kurzust, és
teljesítenie kell az arra előírt számonkérést. Amennyiben a hallgató a kritériumtárgyat
nem angol nyelven teljesítette, úgy igazolnia kell angol alapfokú nyelvtudását, a
Tanulmányi- és vizsgaszabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.
Szakmai gyakorlat: A szakmai gyakorlat hat hét időtartamot elérő, szakmai
gyakorlóhelyen szervezett, egybefüggő gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium
követelmény.
13. Idegen nyelvi követelmény (a fokozat megszerzéséhez):

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2),
komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
14. Az ismeretek ellenőrzése:
a) a szorgalmi időszakban tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi)
dolgozattal, illetve otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv stb.)
értékelésével, évközi jeggyel vagy aláírással,
b) a szorgalmi időszakban tett elővizsgával,
c) a vizsgaidőszakban tett vizsgával vagy szigorlattal és
d) záróvizsgával.
15. A záróvizsgára bocsátás feltételei:
a) Végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése
b) A bíráló által elfogadott szakdolgozat
A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány megszerzése. Végbizonyítványt a
felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és
vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvi követelmény teljesítése, a
szakdolgozat elkészítése kivételével — teljesítette, és az előírt kreditet megszerezte.
16. A záróvizsga részei:
A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli
vizsgákból áll (felkészülési idő tantárgyanként legalább 30 perc), amelyet a hallgatónak egy
napon, folyamatosan kell letennie.
A záróvizsgára összesen legalább 20 és legfeljebb 30 kreditpontnak megfelelő ismeretanyagot
felölelő tantárgyak (tantárgycsoportok) jelölhetők ki.
A szóbeli vizsga kérdéssorát a jelöltek a záróvizsga előtt 30 nappal megkapják.
A jelölt a vizsgát akkor kezdheti meg, ha a záróvizsga-bizottság szakdolgozatát legalább
elégséges (2) minősítéssel elfogadta. Az elégtelen szakdolgozat kijavításának feltételeit az
illetékes intézet határozza meg.
17. A záróvizsga eredménye:
A szakdolgozatra és a záróvizsga szóbeli részére kapott érdemjegyek - a vizsgatárgyak számát
figyelembe vevő - súlyozott átlaga az alábbiak szerint:
Z = (SZD + Z1 + Z2 +…+ Zm) : (1+m)
18. Az oklevél kiadásának feltétele:
a) Sikeres záróvizsga,
b) Idegen nyelvi követelmény teljesítése.

19. Duális képzés lehetősége:
A duális képzés az egyetem nappali alapképzéséhez kapcsolódó, az egyetem és valamely cég
(gazdasági társaság, vállalat, intézmény) valamint a hallgató szerződéses együttműködésében
megvalósuló közös képzés a cég elvárásainak legjobban megfelelő szakemberek kibocsátása
érdekében. A duális képzés feltételeit az egyetem és a cég, valamint a cég és a hallgató közötti
szerződések tartalmazzák.
20. Kooperatív képzés lehetősége:
A kooperatív képzés az egyetem nappali munkarendű alapképzéséhez kapcsolódó, önkéntes
kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat,
intézmény együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban
megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.
21. Hatálybalépés ideje: 2017. szeptember 1.

Budapest, 2017. november 28.
_____________________
Prof. Dr. Rajnai Zoltán
dékán

