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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 

  

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei 

Szervezete pályázatot hirdet a megyei szervezet aktív tagjai részére, térítésmentes 

Rendezvénybiztosító 31 861 01 0001 31 06 (OKJ) 

vizsgára felkészítő tanfolyamra! 

  

 A szakmai vizsgára felkészítő tanfolyam teljes költsége  

20.000 Ft/fő, 

amit az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete finanszíroz!!! 

  

 

A képzés részletes ismertetése: 

Rendezvénybiztosítás tervezési, előkészítési feladatok, biztosítási terv készítése, lebonyolítás. 

  

Ráépülés: Biztonsági őr szakképesítés ráépülése 

Betölthető foglalkozás: Rendezvénybiztosító OKJ szám 31 861 01 0001 31 06 

Képzési forma: Felnőttképzés 

A képzés összes óraszáma: 100 (óra)  

Elmélet: 40 (óra)  

Gyakorlat: 60 (óra) 

A képzés helyszíne és munkarendje a csoport tagjainak kívánsága szerint alakítható. 

Képzés díja: 20.000Ft/fő tanfolyamdíj (SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete fizeti)  

  25.000Ft/fő vizsgadíj (amit a jelentkező fizet) 

A szakmai vizsgára bocsátás feltétele: A modulzáró vizsga eredményes letétele 0708-06 

Képzés felelős vezetője: Lászlóné Horváth Ilona 

Képzésre való jelentkezés határideje: 2011. január 15-től folyamatosan 

A képzésről és a vizsgáztatásról részletesen tájékozódhat: 

  Dániel Imre Oktatási Szakcsoport tag (mobil: 30/271-5766) 

  Kárpáti Zoltán titkár (tel:22/504-935) 

  
  
Jelentkezni lehet: a jelentkezési lap irodához történő megküldésével (cím: SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete; 

8000 Székesfehérvár, Horvát István utca 14.).  

 

  

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 

  

     szakmai előképzettség: OKJ 31 861 01 1000 00 00 Biztonsági őr (személy- és vagyonőri igazolvánnyal 

igazolt); 

     aktív biztonsági őri tevékenység; 

     tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének; 

     vállalja, hogy eleget tesz a képzési és vizsga követelményeknek; 
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     vállalja a szakmai vizsgát és a vizsgadíj megfizetését (25.000Ft,-); 

     hozzájárul személyes adatainak használatához (a szükséges mértékben és a személyiségi jogok tiszteletben 

tartása mellett); 

     orvosi igazolás (30 napnál nem régebbi); 

     jelentkezési lap kitöltése. 

  

  

Alanyi jogon bárki jelentkezhet a ráépülő képzés elvégzésére, 

amennyiben a feltételeknek megfelel! 

  

A képzés létszámkerete: 50fő 

  

A tanfolyamok a szükséges létszám elérésekor folyamatosan indulnak! 

A tanfolyamokra való besorolás – a keretlétszám eléréséig - a jelentkezési sorrend szerint történik. 

Előnyt élveznek azok, akik munkáltatói ajánlással rendelkeznek! 

 


