BIZTONSÁGI SZERVEZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK
KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI
1. A mesterképzési szak megnevezése: biztonsági szervező (Security Manager)
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő
megjelölése
- végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
- szakképzettség: okleveles biztonsági szervező
- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Security Manager
3. Képzési terület, az NKE tv. 3. §-ában meghatározott felsőoktatási terület: államtudományi,
rendészeti
4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bűnügyi igazgatási, a rendészeti
igazgatási, a bűnügyi, a rendészeti, a biztonság- és védelempolitikai, a nemzetközi biztonság- és
védelempolitikai, a nemzetbiztonsági, a polgári nemzetbiztonsági, a had- és biztonságtechnikai
mérnöki, valamint a biztonságszervező mérnöki alapképzési szakok, a főiskolai szintű bűnügyi,
gazdaságvédelmi, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti,
vámigazgatási, pénzügynyomozói, nemzetbiztonsági, büntetés-végrehajtási, katasztrófavédelmi
szakok, az e szakoknak megfeleltethető korábbi közbiztonsági, nemzetbiztonsági, pénzügynyomozói
szakok; a főiskolai szintű biztonságtechnikai szak.
4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: az
igazságügyi igazgatási, a nemzetközi igazgatási, a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, a
határrendészeti, a védelmi vezetői, a katonai vezetői alapképzési szakok, továbbá a jogász
mesterképzési szak.
4.3. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az
alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a
felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idő félévekben: 4 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi
besorolása: 1032
8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák
A képzés célja olyan biztonsági vezetők képzése, akik együttműködve az állami és az önkormányzati
rendészeti, biztonságtechnikai és biztonságszervező szakemberekkel, képesek magánjogi jogi
személyek, közintézmények integrált biztonsági rendszereinek kidolgozására és működtetésére,
továbbá képesek ezen területet menedzselni egy szervezeten belül vagy külső szolgáltatóként.
8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
8.1.1. Az okleveles biztonsági szervező
a) tudása
- Ismeri a magánbiztonság általános és specifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait,
kihívásait, a szakterület kapcsolódását az olyan rokon szakterületekhez, mint például a rendészet.

- Részletekbe menően ismeri a magánbiztonsági terület összefüggéseit, a vonatkozó elméleteket és az
ezeket felépítő terminológiát.
- Részletekbe menően ismeri a szakterületéhez kapcsolódó jogi szabályozást, az etikai normákat,
továbbá – jövőbeli vezetői feladataira tekintettel – ismeri a vezetők jogi felelősségének szabályait.
- Átfogóan ismeri a vállalatok biztonsága szempontjából lényeges szakterületeket.
- Átfogóan ismeri a személy- és vagyonvédelem legfontosabb, speciális területeit.
- Ismeri az információvédelem alapjait, a kiberbiztonság, információbiztonság, az adatvédelem, az
üzleti hírszerzés, valamint a biztonsági audit és minőségirányítás legfontosabb ismereteit.
- Mivel a technológia egyre inkább meghatározó szerepet játszik a biztonsági rendszerek kialakításában
is, így ismeri a legfontosabb biztonságtechnológiai trendeket és megoldásokat.
- Jövőbeli vezetőként ismeri a vállalati pénzügyek, a projektmenedzsment, a kockázatelemzés és
-kezelés legfontosabb szabályait, illetve a vezetői feladatok ellátásához szükséges legfontosabb
pszichológiai ismereteket.
- Ismeri a rendészettudomány, azon belül is a magánbiztonsághoz kötődő sajátos kutatási ismeretszerzési és problémamegoldási - módszereket, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések
gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait. Ismeri az olyan általános rendészettudományi
ismereteket, mint a közigazgatási rendészet és rendészeti igazgatás alapjai, a kriminológia és
magánnyomozás legfontosabb ismeretei, valamint a településbiztonság és önkormányzati rendészet
alapjai.
- Jól ismeri a magánbiztonsági, valamint a vezetési ismeretekhez kötődő szókincset, az írott és beszélt
nyelvi kommunikáció sajátosságait: legfontosabb formáit, módszereit és technikáit.
- Birtokában van azon személy- és vagyonvédelmi, üzleti hírszerzés, információvédelem és vezetési
ismereteknek, melyek szükségesek az adott és más képzési területen folyó doktori képzésbe való
belépéshez.
b) képességei
- Elvégzi a biztonsági szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét,
konkrétan a technológia integrálása a biztonsági folyamatokba, biztonsági stratégiaalkotás, az átfogó
és speciális összefüggéseket szintetizálva megfogalmazza, és ezekkel adekvát értékelő tevékenységet
végez.
- Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel, proaktívan képes azonosítani a magánbiztonsági piac
új kihívásait, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és
gyakorlati hátteret.
- A magánbiztonság és a kapcsolódó, a magánbiztonságra hatással lévő szakterületek elméleteit és az
azokkal összefüggő terminológiát a problémák megoldásakor innovatív módon alkalmazza.
- Feladatai ellátása során együttműködik a kapcsolódó szakterületek képviselőivel, a
rendőrhatóságokkal, a magánbiztonsági terület képviseleti szerveivel, a polgárőrséggel és
önkormányzati rendészeti szervekkel.
- Magas szinten használja a magánbiztonsági szakma ismeretközvetítési technikáit, és dolgozza fel a
magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait.
- Rendelkezik a hatékony információkutatás, -feldolgozás ismereteivel a magánbiztonsági szakterület
vonatkozásában.
- A magánbiztonsági terület egyes alterületeiről önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat,
elemzéseket készít.

c) attitűdje
- Felvállalja egy adott munkahely biztonságáért való felelősséget, illetve a mások biztonságának
megteremtésével együttjáró átfogó és szakmai viszonyokat.
- Hitelesen közvetíti a magánbiztonsági piac, jogszabályi környezet összefoglaló és részletezett
problémaköreit.
- Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntési helyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben
is a jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg felelős döntését.
- Kezdeményező szerepet vállal arra, hogy biztonsági szervezőként, biztonsági vezetőként a közösség
szolgálatába áll.
- Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik, amelyet a szakmai és szélesebb társadalmi
közösség felé is vállal a magánbiztonság területén.
- Törekszik arra, hogy folyamatosan képezze magát mind magánbiztonsági szakmai, mind
vezetéselméleti kérdésekben annak érdekében, hogy ezt saját és szélesebb körben munkatársai
fejlődésének szolgálatába állítsa.
- A magánbiztonsági piac legfontosabb problémái kapcsán átlátja és képviseli az azokat meghatározó
aktív állampolgári, műveltségi elemeket.
d) autonómiája és felelőssége
- Jelentős mértékű önállósággal képes a gondjára bízott szervezet, ügyfél biztonságának
megteremtésére, a kockázatok csökkentésére és az incidensek kezelésére.
- Önállóan, a tőle elvárható biztonsági, vezetői és szakmáját érintő jogi ismeretanyagok teljeskörű
ismeretében tervezi meg és végzi munkáját.
- Új, komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal azok hatásáért a vállalat biztonságát illetően.
- Szorosan együttműködik a társ- és együttműködő szervezetekkel, az adott szervezet egyéb
területeivel, így bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, a projektcsoportban a cél elérése
érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve mozgósítja a biztonságra
vonatkozó gyakorlati és elméleti ismereteit.
9. A mesterképzés jellemzői
9.1.

Szakmai jellemzők

9.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- jog- és társadalomtudományi ismeretek: 10-20 kredit,
- általános rendészettudományi ismeretek: 10-20 kredit,
- vezetéselméleti ismeretek: 10-20 kredit,
- pszichológiai alapismeretek: 10-20 kredit,
- információvédelmi ismeretek: 10-20 kredit,
- általános vállalatbiztonsági ismeretek: 10-20 kredit,
- személy- és vagyonvédelmi ismeretek: 10-30 kredit,
- biztonságtechnológiai alapismeretek: 8-16 kredit.

9.2. Idegennyelvi követelmények
A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unióban hivatalos nyelvek egyikéből, ukrán, szerb, beás,
lovári, orosz vagy kínai nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges.
9.3. A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv által vezetett
nyilvántartásban szereplő magánbiztonsági cégek közreműködésével szervezett gyakorlat, amelynek
során a hallgatók az érintett cégek működésében, mentorált munkavégzéssel teljesítik a felsőoktatási
intézmény által előírt gyakorlati feladataikat. A szakmai gyakorlat ideje 6 hét. A szakmai gyakorlat
teljesítése kritériumkövetelmény. A szakmai gyakorlat részletes követelményeit a szak tanterve
határozza meg.
9.4. A 4.2. és 4.3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba
való belépés minimális feltételei
A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma
összesen legalább 60 kredit az alábbi területekről:
- társadalomtudományi ismeretek,
- jogtudományi ismeretek,
- általános igazgatási ismeretek,
- szakigazgatási ismeretek,
- pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
- közszolgálati és munkajogi ismeretek,
- közgazdasági menedzsment ismeretek,
- európai uniós ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel
rendelkezzen a jelentkező. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges kreditből 15 kredit
munkatapasztalat alapján is beszámítható. A hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhuzamosan a
felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell
szerezni.

