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Oktatási cél: A rendszerváltást követően a rendészeti tevékenység átstrukturálódott, a magántulajdon
védelmét már nem az állam látja el közhatalmi eszközökkel, hanem a tulajdonos joga és kötelessége
materiális és immateriális vagyontárgyairól gondoskodni.
Fontos, hogy a különféle vállalkozásoknál dolgozó magasan kvalifikált alkalmazottak, és vezetők, valamint a közigazgatásban dolgozó közép-és felsővezetők tisztában legyenek az üzleti kockázatokon túlmutató vagyonvédelmi, információvédelmi megoldásokkal.
Ennek következtében pontosan tudják értékelni a leendő munkahelyük biztonsági szintjét, a különféle
védelmi elemek fontosságát, gazdaságosabban tudják kialakítani/kialakíttatni a munkahely, vállalat biztonsági rendszerét. Képessé válnak a beérkezett ajánlatok szakmai értékelésére, ezáltal felesleges kiadásoktól óvják meg munkahelyüket, vállalatukat, az irányítás-vezetés hatékonyabbá válik.
Ütemezés:
Oktatási hét
Témakör
(konzultáció)
1.
A biztonságszervezés fogalma, tartalma, célja, a biztonsági intézkedések, módszerek a
történelemben, a biztonsági tevékenység fejlődése, a magánbiztonság és az állam büntetőhatalma elkülönülése, hírszerzés, adatgyűjtés, ipari kémkedés, valamint más kockázatok
a gazdasági és magánéletben.
2.
A Kockázatok, események és rendkívüli események kockázatelemzés vagyonvédelmi,
adatvédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és munkavédelmi szempontjai, szemben a
gazdasági kockázatokkal. A kockázatok értékelésének szempontjai, a maradék kockázat
minimalizálásának módszertana.
3.
A komplex biztonsági rendszer alapelemei, az elemek egymásra épülése és egymáshoz
illesztése. A mechanikai-elektronikai és élőerőt összefogó szervezeti intézkedések, a szabályzók és szabályzatok fontossága.
4.
A Kölcsönös megfeleltetés a minőségtanúsító rendszerek követelményei és a szervezeti
intézkedések között, a szervezeti intézkedések – szabályzatok – érvényre juttatásának
módszertana.
5.
A jogi háttér lényeges elemei, polgári jog, szabálysértési jog, büntetőjog lényeges vonatkozásai, a 2005. évi CXXXIII. törvény (A Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói
tevékenység szabályairól… ) lényeges elemeinek ismertetése, különös tekintettel a munkajogi, adatvédelmi, szempontokra, a Megbízó és Megbízott viszonyára.
6.
Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről, és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény, a MABISZ ajánlásai és
egyes szabványok lényeges elemeinek ismertetése.
7.
Rektori szünet
8.
Az objektumvédelem alapelvei, a védelmi körök kialakításának lehetőségei, az ott alkalmazható eszközök, eljárások. Megoldások emeletes ház lakásaiban/szállodában, családi
házban, irodában, termelőüzemben, raktárakban, áruházakban, konferenciatermekben/
színházban/ múzeumban. Közterületen és magánterületen való őrzés különbözősége.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

Húsvét
A pénz- és értékszállítás alapelvei, kivitelezése, nyílt és álcázott szállítmányok.
A személyvédelmi tevékenység – testőrség - specialitásai, eltérések az eddig alkalmazott
megoldásoktól. Magán, vállalati, társadalmi, vallási, kulturális rendezvények biztonsága.
Adatvédelmi intézkedések I. papír alapú és e-dokumentumok minősítése, kezelése, az itt
alkalmazandó speciális rezsimek.
Adatvédelmi intézkedések II. lehallgatás, megfigyelés, információszerzés vezetékes és
vezeték nélküli hálózatokon, számítógépes hálózatok szervezése során betartandó alapvető szabályok.
A biztonságszervezés és a munkaszervezet érdekütközései, optimalizálási szempontok.
Konzultáció.
Félévközi követelmények

Oktatási hét
Zárthelyik, feladatok
(konzultáció)
1.
Beadandó házi dolgozat megbeszélése
14.
Házi dolgozat leadása
Az évközi értékelés kialakításának módszere: Házi dolgozat leadása a konzultációs időszak végén. A
házi dolgozat értékelése során az önállóság, a téma alapos kutatása és a kreatív megközelítés kerül értékelésre, nyilvánvalóan másolt, önálló gondolatot nem tartalmazó, vagy felszínes megközelítés esetén a
dolgozatot ki kell egészíteni, vagy új dolgozatot kell leadni.
Évközi jegy csak értékelhető házi dolgozat esetében adható. Aki a követelményeknek a félév végéig
(vagy az esetlegesen kijelölt pótlási határidőig) nem tesz eleget, elégtelen évközi (1) jegyet kap.
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