HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ELEKTRONIKAI, LOGISZTIKAI ÉS VAGYONKEZELŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (HM EI Zrt.)
www.hmei.hu
Felnőttképzési engedély szám: E-001242/2015
FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY

BIZTONSÁGSZERVEZŐ (52 861 01)
KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
nyilvántartásba-vételi szám: E-001242/2015/A003

Képzés megnevezése Biztonságszervező (52 861 01) szakképesítés
Szakmai és
20/2013. (V.28.) BM rendelet alapján
vizsgakövetelmények
Megszerezhető képesítés Biztonságszervező szakképesítés
Képzési forma Tanfolyami, csoportos képzés

Képzés helye

1101 Budapest, Salgótarjáni út 20. (igény szerint kihelyezett
képzési helyszínen országosan)

Képzési idő 600 óra
Elméleti/gyakorlati képzési
50/50%
idő aránya
Megengedett hiányzás

A kontaktórák 10%-a igazolás mellet, vagy az előzetes tudás
beszámításának mértékében.

Előzetes tudásmérés A képzés indításakor, a tanfolyam megkezdése előtt.
Iskolai előképzettség Érettségi végzettség
Cím: 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.

Postacím: 1581 Budapest, Pf.: 6.
Reg: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-042134
Adószám: 10815135-2-51; HU10815135
Telefon: 06/1-431-2900; HM: 45-111
Fax:06/1-275-0972, HM: 45-672
E-mail: hmei@hmei.hu
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Szakmai előképzettség - Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
Szakmai
- Vagyonvédelmi biztonságszervezési feladatok
követelménymodulok
- Biztonságszervező alapfeladatai
- Biztonságszervező szakfeladatai
Modulzáró vizsgák (modulonként legalább 51%-os teljesítés)
Számonkérés,
Komplex szakmai vizsga:
bizonyítvány kiadásának
gyakorlati vizsga (240perc)
feltételei
szóbeli vizsga (40 perc)
A Biztonságszervező szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 elkészíti
a
vagyonvédelmi,
tűzvédelmi,
munkavédelmi,
környezetvédelmi,
katasztrófavédelmi tervet;
 elkészíti a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot;
 elkészíti a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának
szabályait;
 kialakítja a védelmi koncepciót;
 felkészül és végrehajt biztosítási feladatokat;
 intézkedik rendkívüli eseményeknél;
 elkészíti az objektum tűzriadó tervét;
 tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervez és végrehajt;
 ellát jogkörében munkavédelmi feladatokat;
 ellát jogkörében környezetvédelmi feladatokat;
 elkészíti szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat, terveket,
dokumentációkat;
 ellátja a munkakörébe utalt egyéb feladatokat;

ellát gazdasági, vezetési feladatokat.
A Biztonságszervező szakképesítéssel rendelkező képes:
 elkészíteni
a
vagyonvédelmi,
tűzvédelmi,
munkavédelmi,
környezetvédelmi,
katasztrófavédelmi tervet;
 elkészíteni a rendészeti-vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot;
 elkészíteni a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának
szabályait;
 kialakítani a védelmi koncepciót;
 felkészülni és végrehajtani a biztosítási feladatokat;
 intézkedni rendkívüli eseményeknél;
 elkészíteni az objektum tűzriadó tervét;
 tűzvédelmi megelőző tevékenységet szervezni és végrehajtani;
 ellátni jogkörében a munkavédelmi feladatokat;
 ellátni jogkörében a környezetvédelmi feladatokat;
 elkészíteni szakmai útmutatás szerint a védelmi felkészülési, elhárítási okmányokat,
terveket, dokumentációkat;
 ellátni a munkakörébe utalt egyéb feladatokat.
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A Biztonságszervező szakképesítéssel betölthető munkakörök:
 Személy- és vagyonőr;
 Biztonsági őr;
 Munkahelyi biztonsági felügyelő;
 Repülőtéri biztonsági őr;
 Munkavédelmi előadó;
 Munkavédelmi megbízott;
 Tűzbiztonsági előadó;
 Tűzvédelmi referens;
 Tűzvédelmi ügyintéző;
 Üzembiztonsági megbízott;
 Portás, telepőr, egyszerű őr;
 Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása;
 Múzeumi teremőr;
 Parkolóőr.

INFORMÁCIÓS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:

CÍM
TELEFONSZÁM
FAX SZÁM
E-MAIL
HONLAP
ÜGYFÉLFOGADÁS

HM EI Zrt. 1101 Budapest, Salgótarjáni út 20.
+36-1-431-2926; +36-1-431-2900/176, 226, 904,
+36-1-431-2999
oktatas@hmei.hu
www.hmei.hu
hétfő: 10.00-14.00 óra
103. iroda
csütörtök: 07.30-11.30 óra

