
 
Intézkedéstaktika - Segítségnyújtás biztonságosan

választható továbbképzés

A 27 órás szakmai tanfolyam célja az, hogy a szociális ellátásban dolgozók számára a hazai és a 
nemzetközi tapasztalatokon alapuló gyakorlati ismereteket, hasznos tanácsokat adjon, mely segíti 
a preventív személy és vagyonbiztonsági szemlélet kialakítását és/vagy megerősítését, a konfliktus 
megelőzést és konfliktuskezelést. Képessé tesz a vészhelyzetekre történő szakszerű reagálásra.

Szakmáry András 
tréner

Szakmáry András vezető 
tréner, pszichológus. 22 
éves rendőri tapaszta-
lattal, melyből több mint 
13 évet a rendvédelmi és 

katonai képzés területén töltött, nemzetközi és 
hazai színtéren. Publikációi jelentek meg pszi-
chológiai hadviselés, biztonságpolitika   és  em- 
beri viselkedés extrém helyzetekben témákban.

Horváth Sándor
tréner

Horváth Sándor volt 
rendőri békefenntartó 
és speciális egység 
tagja, több mint 25 
éves szakmai tapasz-
talattal rendelkezik a biztonság és rendé-
szeti képzés területén. Több személyes 
biztonsággal és békefenntartással kap-
csolatos könyv szerzője/társszerzője.

Pszichológiai ismeretek modul

A modul elvégzése után a résztvevők képesek 
lesznek az agresszív viselkedés felismerésé-
re, megismerkednek a konfliktuskezelés tech-
nikájával és azzal, hogy milyen lehetőségük 
van alkalmazni az asszertív kommunikációt 
munkájuk során. Ezáltal hatékonyabb kom-
munikációt folytathatnak az ellátást igény-
be vevő személlyel, illetve hozzátartozóival. 
Olyan technikákat sajátíthatnak el, amelyek 
alkalmazásával a konfliktusos, vagy agresz-
szív személy együttműködése elősegíthető. 
Képet kapnak a játszmák szabályairól, lefo-
lyásáról, és azok megszakítási lehetőségéről.

Intézkedés taktikai és vagyonvédelmi
ismeretek modul

A modul célja, hogy a résztvevők megismer-
jék a sokoldalú szakmai feladatvégrehajtás 
során a személyes biztonságot, vagyontár-
gyakat enyhén vagy súlyosan veszélyeztető 
eseményeket. Útmutatót kapjanak az egyes 
rendkívüli helyzetek felismeréséhez, megelő-
zéséhez és kezeléséhez. A fentieken túl, a 
vagyonvédelemről és személyes biztonság-
ról korábban megszerzett ismeretek felfrissí-
tésével, valamint új ismeretek megszerzésé-
vel hozzájárulnak az adott intézmény, sőt az 
egész ágazat biztonságos működtetéséhez.

JELENTKEZÉS:  strausz@baptist.hu
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HELYSZÍN: Baptista Teológiai Akadémia, 1068 Budapest, Benczúr u. 31.

A PROGRAM ENGEDÉLYSZÁMA: 

T-02-012/2022
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