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A tananyag
Oktatási cél:
A magánbiztonsági szolgáltatások elméleti kérdéseinek, jogi szabályozásának, az európai gyakorlatnak
megismerése. A magánbiztonsági cég alapításának és megszervezésének speciális szabályainak ismerete. Az őrzési,
a rendezvénybiztosítási, a pénz- és értékszállítási, szállítmánykísérési feladatok megszervezésének elsajátítása. A
rendkívüli események megelőzése és elhárítása érdekében tett intézkedések elméleti alapjainak, az intézkedések
szervezésének, illetve a végrehajtás ellenőrzésének megismerése.
Ütemezés:
Oktatási hét
Témakör
(konzultáció)
1.
A magánbiztonság társadalmi szerepe. Magánbiztonság-közbiztonság. Az őrzési tevékenység
területei
2.
Az objektumvédelem. Az objektum rendje. A járőrszolgálat
3.

Személyvédelem. Rendezvénybiztosítás.

4.

Pénz- és értékszállítás. Rendkívüli események a pénzszállítás során
Félévközi követelmények

Oktatási hét
Zárthelyik, feladatok
(konzultáció)
1.
A félévi házi feladat kiadása, megbeszélése
4.
Évzáró zárthelyi dolgozat írása. A félévi házi feladat beadása.
A vizsgára bocsátás feltétele:
Az előadások és gyakorlatok látogatása kötelező. Félévi aláírást az a hallgató kap, aki a foglalkozásokat
rendszeresen látogatta (legalább az órák kétharmadán részt vett).
A hallgatóknak a félév során egy zárthelyi dolgozatot kell írni, továbbá egy házi dolgozatot kell készíteni.
Az évzáró zárthelyi dolgozat témája a teljes tananyag. Házi dolgozatként egy tanulmányt kell készíteni,
amelynek témája kapcsolódhat a tananyag bármely témaköréhez. (Vitás esetben a témát az előadóval
egyeztetni kell. Ha a téma valamely dokumentum feldolgozása, akkor a dolgozathoz az eredeti
dokumentumot, vagy annak másolatát is mellékelni kell. A témához kapcsolódó felhasznált irodalmat is
fel kell sorolni.) A házi dolgozatot legkésőbb az utolsó foglalkozáson kell beadni. Elmaradt vagy
elégtelen dolgozatot indokolt esetben az előadóval megbeszélt időpontban lehet pótolni. Aki a
követelményeknek félév végéig (ill. az esetlegesen kijelölt pótlási határidőre) nem tesz eleget, vizsgára
nem bocsátható, nem kap aláírást.
A vizsga módja: írásbeli.
Irodalom:
Kötelező:
1. Biztonságszervezés – Kiegészítő kötet a Biztonságszervezés című jegyzetsorozathoz (8-72. oldal)
(Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet. Budapest, 2000.)
2. Előadásvázlatok (fénymásolva)
3. Saját, kézzel írott jegyzet (előadás)

Ajánlott:
4.
5.
6.
7.

Vagyonvédelmi Nagykönyv (CEDIT Információtechnikai Kft. 1996.)
Biztonságvédelmi Kézikönyv (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 2000.)
A jegyzetekben megadott és az előadásokon ajánlott szakirodalom.
A www.coess.org honlapon található dokumentumok (angol, francia, német nyelven)

Egyéb segédletek:
PowerPoint előadás anyagok
A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A gazdaság működtetéséhez elengedhetetlen a vagyoni javak megvédése a károsító eseményektől, a
termelés, a kereskedelem, a pénzforgalom zavartalanságának biztosítása. A jogszabályok változását, a
vagyonvédelem, mint szakmai tevékenység fejlődését, valamint a hallgatók véleményét figyelembe véve
folyamatosan frissítjük a tananyagot. A hallgatók kívánsága alapján konzultációt tartunk.
Dátum: Budapest. 2018. 06. 01.

............................................
Tárgyfelelős oktató

