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Együttműködési Megállapodás
a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központtal
Együttműködési Megállapodást írt alá 2011.05.23-án a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete részéről Csatári Tibor Sándor megyei elnök (továbbiakban:
Kamara), valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részéről Pákozdi Szabolcs
igazgató (továbbiakban Munkaügyi Központ). A Kamara és a Munkaügyi Központ között létrejött
megállapodással a felek a két szervezet közötti hosszú távú együttműködést kívánják megalapozni.
A példaértékű megállapodás fő célja: A Kamara és a Munkaügyi Központ közötti együttműködés
kereteinek és közös tevékenységüknek a meghatározása, a vagyonvédelmi szakmai képzések törvényi
rendelkezéseinek a betartatása és a vagyonvédelmi munkaerő-piaci helyzet javítása, az álláskeresők
piaci aktivitásának és foglalkoztatási esélyeinek a növelésével.
A megállapodásban a Kamara vállalja:
a)

tájékoztatja a Munkaügyi Központot, a látókörébe kerülő vagyonvédelmi felnőttképzéssel
foglalkozó vállalkozásokról, a tevékenységükkel kapcsolatban beérkező hallgatói, lakossági
bejelentésekről;

b) igény esetén tájékoztatást nyújt a Munkaügyi Központ részére, az illetékességi területén
tapasztalt foglalkoztatási problémákról, a vagyonvédelmi területen munkát vállalók
helyzetéről;
c)

a vagyonvédelmi szakmában történő foglalkoztatás gyakorlati tapasztalatainak átadásával
segíti a Munkaügyi Központot, a vagyonvédelmi képesítéssel rendelkező álláskereső
személyek, munkaerő-piac igényeinek megfelelő, kiválasztásában, elhelyezkedésében;

d) a Munkaügyi Központ erre irányuló kifejezett és konkrét igénye, illetve felkérése esetén:

tájékoztatást ad a biztonsági őr szakmunkás vizsgán szerzett tapasztalatokról;

közreműködik a Munkaügyi Központ vagyonvédelmi szakterületre kiterjedő képzési,
foglalkoztatási programjainak tervezésében, előkészítésében, megvalósításában,
értékelésében;

képviselője útján részt vesz vagyonvédelmi képzést folytató intézmények, vállalkozások
részére történő szakmai tájékoztatókon, konzultációkon.
A Munkaügyi Központ vállalja:
a) a Kamara erre irányuló kifejezett és konkrét igénye szerint:

ellátja munkaerő-piaci információkkal a Kamarát,

álláskereső tagjai és nyilvántartott vállalkozásai részére pedig felkérésre, foglalkoztatási
tárgyú előadásokat tart;
b) figyelembe veszi a Kamara véleményét a munkanélküli, illetve hátrányos helyzetű emberek
vagyonvédelmi munkaerő-piaci integrációja érdekében végzett (át) képzési tevékenysége
során;
c) munkaerő-piaci szolgáltatásaival, foglalkoztatást elősegítő támogatások alkalmazása során
arra törekszik, hogy minél nagyobb arányban és hatékonysággal segítse elő a vagyonvédelmi
szakmai képzettséget szerző álláskeresők elhelyezkedését.
A felek bíznak abban, hogy a helyi vagyonvédelmi képzési és foglalkoztatási problémák kezelésében a tevékenységük összehangolása révén - hatékonyan tudnak együttműködni a kitűzött célok
megvalósítása érdekében.
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