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Tételrész
a) Vezetési ismeretek

b) Rendezvények biztonsága

A vezetéselmélet fő kérdésfeltevése, a vezetői
tevékenység kettős tartalma. A vezetéstudomány helye a tudományok rendszerében,
a modern vezetéstudomány kialakulása és
fejlődése, jellemezze a vezetéselméleti
irányzatokat és hatásukat napjaink a vezetőirányító munkájára, alkalmazása a magánbiztonsági szervezetekben!

A tulajdonviszonyok változásának hatása a rendezvényszervezési tevékenység fejlődésére, a rendezvényszervező
- mint önállóan elismert szakma kialakulása.

Mutassa be a rendészeti szervezet - mint
A rendezvényszervezői tevékenység
rendszer elemeit, alrendszereit és környehelye, szerepe a polgári biztonságzetét, szervezeti alapformák a magánbizvédelem rendszerében.
tonsági szervezetek vonatkozásában!
A rendezvényszervezői és rendezői
Ismertesse a rendészeti szervek szervezeti tevékenység szereplői, azok kölcsönös
rendszerét és az egyes alrendszerek jellem- kötelezettségei, és jogi felelősségei
zőit, a szervezet működési modelljét (rajz)!
(megbízó, megbízott, alvállalkozó
stb.).
Ismertesse a szervezeteken belül fellelhető
munkafolyamatokat, a vezetési stílusokat, a Vezetői szintek a rendezvényszervezői
vezetés négy fő területét, a rendészeti és rendezői feladatellátásban, a
szervezet elkülönülését a civil igazgatástól. A felelősség meghatározásának elvei.
rendészeti rendszerek főbb jellemzői!
A magánbiztonsági, rendészeti szervezetek
működési céljai, felosztása a munkamegosztás és hatáskör alapján. A szervezetekre
A főszervező tervezési, szervezési és
jellemző szervezeti alapformák (lineáris,
irányítási feladatai egy meghatározott
törzskari, funkcionális törzskari, egyéb szerrendezvény biztosítása során.
vezeti formák - rajz). A vezetéssel szemben
támasztott követelmények, a rendészeti szakigazgatás sajátosságai.
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A főszervező és a főrendező együttA vezetéssel szemben támasztott követel- működése a rendezvények biztonsági
mények, a rendészeti szakigazgatás sajátos- veszélyeztetettségének felmérése és az
ságai.
optimális biztonsági szint meghatározása érdekében.

7.

Összefüggéseiben mutassa be és elemezze a
szervezetek (és a magánbiztonsági) vezetése
során alkalmazott vezetési funkciókat, mutassa be az információ gyűjtés és feldolgozás
főbb jellemzőit (rajz)!

8.

Ismertesse a tervezés szintjeit, általános
folyamatát, mutassa be a rendészeti (és a
Feladatés
felelősség-átruházás
magánbiztonsági) szerveknél használt tervek
szabályai a rendezvényt szervező és a
csoportosítását a tervezési mód-szereket
rendező szervezet között.
(rajz), a tervezés során támasztott főbb
követelményeket!

9.

A vezetői döntés, mint mozzanat és mint
A rendezvényszervezés – rendezvényfolyamat, módszerek, hogy jobb döntéseket
biztosítás célja, feladatai.
hozzunk.

10.

A rendezvények biztonságát befolyáA szervezés, mint a döntés végrehajtása, a
soló kockázati tényezők - figyelembelső és külső koordinálás sajátosságai a
mel a rendezvény fajtájára, a résztrendészeti (és a magánbiztonsági) szervekvevők számára, összetételére, maganél, az irányítás és a szabályozás (rajz).
tartására.

11.

12.

13.

14.

15.

Az állami rendvédelmi szervek és a
főszervező/főrendező
felelőssége
megoszlásának szempontjai, meghatározott rendezvény biztonsága érdekében.

A rendezvényszervezés során az
Az elhatározás (döntés) meghozatalának
előkészítés stádiumában elvégzendő –
módszerei. Jellemezze a szervezés, mint
a biztonságos lebonyolítás érdekében
vezetői funkció érvényesülését a munkahelyi
szükséges – vezetői, szervezési,
gyakorlatában!
együttműködési feladatok.
Ismertesse az ellenőrzés fogalmát, alapelveit,
A rendezvénybiztosítás biztonságos
rendjét, az ellenőrzéssel szemben támasztott
végrehajtása érdekében szükséges
követelményeket, az ellenőrzések fajtáit és
megelőző-védelmi intézkedések.
formáit, módszereit. Az értékelés!
Ismertesse a szervezeti hatalom (formális és
informális) és a szervezeti politika főbb
jellemzőit, eszközeit. Ismertesse a vezető
kiválasztásának modelljeit!
Ismertesse a projekt meghatározását, értelmezze a projektmenedzsment funkcióit,
mutassa be a projekt életciklusának elemeit és
annak rendészeti gyakorlatát!
Melyek a rendészeti (és a magánbiztonsági)
szervezeteknél elvárt fő vezetői kompetenciák, a sikeres vezetők legfontosabb tulajdonságai és jellemzői (Napoleon Hill alapján)?
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A rendezvénybiztosítás végrehajtására
történő felkészülés stádiumai, a
közreműködő erők és eszközök
tevékenységének összehangolása érdekében teendő vezetői, szervezési, és
együttműködési feladatok.
Vezetői feladatok a rendezvénybiztosítás közben bekövetkezett rendkívüli
esemény során.
A szervező/rendező és a hatóságok
feladata a rendezvények biztonsága
érdekében.
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A vezetési modellek közül ismertesse W. D.
Hitt modelljét. A vezető és vezetettek A rendezvénybiztosítási tervvel szemkapcsolata R Blake – J Mouton modellje ben támasztott szakmai (tartalmi)
alapján! Hogyan és melyiket alkalmazná követelmények.
vezetői munkája során a gyakorlatban?

17.

Ismertesse a rendészeti (és a magánbiztonsági) szervezetben alkalmazott vezetői
fórumok típusait, levezetésének rendjét és
általános tartalmát, az azokra történő
felkészülés rendjét!

Vezetői intézkedések a rendezvényszervezési/rendezői tevékenység végrehajtása
során
bekövetkezett
rendkívüli esemény esetén.

18.

Ismertesse a csoport, a munkacsoport jellemzőit, fajtáit, a csoport funkcióit, a csoportméret hatását a teljesítményre. A munkacsoport fejlődési szakaszai, csoportszerepek a csoporton belül!

A rendezvénybiztosítást irányító
vezető (főrendező) legfontosabb
feladatai a rendelkezésére álló erők és
eszközök összehangolása, valamint
optimális kihasználása érdekében.

19.

Határozza meg a motiváció lényegét, a
megelégedettségi és ösztönző teória lényege,
a főbb motivációs elméletek (Hunt, Skinner,
Adams, Herzberg, McCelleand, Maslow
elmélete és kritkája)!

A rendezvénybiztosítási tevékenység
végrehajtására történő felkészülés
szakaszai (stádiumai), a közreműködő
erők és eszközök összehangolása
érdekében
végrehajtott
vezetési,
szervezési, együttműködési feladatok.

20.

A szervezeti kultúra és a rendészeti szervezeti
kultúra eredete, a szervezeti kultúra építő
kövei, előfeltevések, hiedelmek, előítéletek,
attitűdök és értékek jellemzői a rendészeti
szerveknél.

A rendezvényeken a személy- és vagyonbiztonságot fenyegető jogsértések és azok megelőzése érdekében tett
biztonságvédelmi intézkedések.
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