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Biztonságszervező - I. /felsőfok/ (OKJ 54 861 01 0000 00 00 ) 
 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

 Elkészíti a rendészeti szabályzatot,  

 Elkészíti a vagyonvédelmi és az őrzési szabályzatot,  

 Elkészíti a lőfegyver és a támadáselhárító eszközök tárolásának és karbantartásának szabályait, 

 Átveszi, átadja a szolgálatot, 

 Őrzi az objektumokat a kereskedelmi és pénzintézeti egységeket, 

 Intézkedik rendkívüli eseményekben, 

 Megszervezi a védendő személy védelmét, kialakítja a védelmi koncepciót,  

 Felkészül a biztosítási feladatokra, végrehajtja a biztosítási feladatokat, értékeli az elvégzett munkát, 

 Ellátja a mobil járőrszolgálatot, a szállítmánykísérési feladatokat, 

 Elkészíti az intézmény tűzriadó tervét, 

 Szervezi és végrehajtatja a tűzvédelmi megelőző tevékenységet, 

 Jogkörében munkavédelmi feladatokat lát el, 

 Szakmai útmutatás szerint elkészíti a védelmi felkészülési, katasztrófavédelmi és katasztrófa elhárítási 

okmányokat, terveket, 

 

Jellemzői, betölthető munkakörök: 
A civil biztonságvédelem területén komplex rendészeti, munkavédelmi, tűz- és polgári védelmi, ügyintézői munkakör 

ellátása, ha azt külön jogszabály másként nem rendeli. Biztonsági őr feladatok magas szintű ellátására képes. 

 

Jelentkezés feltétele: 
 érettségi  

 18. életév betöltése  

 erkölcsi fedhetetlenség  

 cselekvőképesség 

 EU tagország állampolgár 

 állandó magyarországi lakóhely 

 

Képzés helye:                          Veszprém, Ajka ( megfelelő létszám esetén a kért helyszínen ) 

Képzés időtartama:   3 hónap ( intenzív vagy távoktatási formába ) 

Képzés tervezett kezdése:  2012. február. 11. (  40 000,- Ft az első részlet ekkor fizetendő ) 

Képzés tervezett befejezése:  2012. május. 6. 

Szakmai vizsga időpontja:  2012. május. 6. 

 

Képzés teljes költsége:       155 000,- Ft (amely tartalmazza a vizsgadíjat és a jegyzetek árát is) 

Részletfizetési lehetőség:    3 részlet  
    - első: szerződéskötéskor  ( 40 000,- Ft ) 

    - második: március. 15.    ( 60 000,- Ft ) 

    - harmadik: április. 15.     ( 55 000,- Ft ) 

Kedvezmények:  SZVMSZK tagjainak                    (- 30 000,- Ft) 

Egyösszegű fizetés:                                                   (- 10 000,- Ft) /A kedvezmények összevonhatók!/ 
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Vizsga felmentés kérhető Személy- és vagyonőr (OKJ 33 8919 01), Biztonsági őr (OKJ 31 8610 11) vizsgák moduljai 

alól. (0701-06 és 0702-06) 

 

Képzés intenzitása: heti egy alkalom (csak hétvégeken), vagy a kötelező kontaktnapokon  /szombat/ 

 

Jegyzetek, tanfolyammal kapcsolatos információk elérhetősége: www.cashsecurity.hu  nyomtatott jegyzetek 
szerződéskötést követően kerülnek kiosztásra.  

 

Alapadatok: 

- Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások 

- Betölthető foglalkozás: Egyéb védelmi szolgáltatási foglalkozások  

- Felelős minisztérium: BM 

- Szakmai és vizsgakövetelmény: 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról tartalmazza  

 

 

Rész-szakképesítések: Biztonságszervező II. (középszintű, 10. évfolyam után) 

 

Képzés teljes költsége:       125 000,- Ft (amely tartalmazza a vizsgadíjat és a jegyzetek árát is) 

Részletfizetési lehetőség:   3 részlet  
    - első: szerződéskötéskor  ( 30 000,- Ft ) 

    - második: március. 15.    ( 40 000,- Ft ) 

    - harmadik: április. 15.     ( 55 000,- Ft ) 

Kedvezmények:  SZVMSZK tagjainak                    (- 25 000,- Ft) 

Egyösszegű fizetés:                                                   (- 10 000,- Ft) /A kedvezmények összevonhatók!/ 

 

Vizsga felmentés kérhető Személy- és vagyonőr (OKJ 33 8919 01), Biztonsági őr (OKJ 31 8610 11) vizsgák moduljai 

alól. (0701-06 és 0702-06) 

 

 

FIGYELEM! 

Változik az OKJ-s szakképesítések követelménye. 
Meghatározásra kerül a tanfolyamok minimális óraszáma, ami azt jelenti, hogy a képzések többségénél 

többszörösére emelkedhet az óraszám. 
(Ezáltal értelemszerűen emelkedik a tanfolyam díja is.) 

 

Használja ki a lehetőséget és most még a régi 
követelmény szerint tanuljon! 
Időt és pénzt takaríthat meg! 

 

http://www.cashsecurity.hu/

