
  
A Magánbiztonság Minősítési Szabályzata alapján kötött megállapodás a 
feljogosított, nyilvántartásba vett vagyonvédelmi vállalkozás szakképzési 

közreműködéséhez. 

10. számú melléklet 

 

 

 

 

Megállapodás 
amely létrejött 

 

egyrészről 

…Kft. 

székhely  
adószám  
cégjegyzékszám/EV-szám  
képviselő  
bankszámlaszám  
gyakorlati képzés folytatására jogosító nyilvántartási szám  

mint munkahelyi gyakorlati képzést folytató szervezet (a továbbiakban: szervezet) 

másrészről  

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

székhely  
adószám  
képviselő  
bankszámlaszám  

mint a gyakorlati képzés folytatására feljogosító szervezet (a továbbiakban: kamara)  

között (a szervezet és a kamara a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi feltételek szerint. 
 

1. Felek a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.), a 20/2013. 
(V. 28.) BM rendelet előírásai szerint, egyetértően nyilatkoznak arról, hogy a Személy- és 
vagyonőr (32 861 01) szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben résztvevő felnőttek 
összefüggő munkahelyi gyakorlati képzésének céljából egymással megállapodást kívánnak 
kötni. 

2. A szervezet vállalja, hogy 
2.1. a 20/2013. (V. 28.) BM rendelet felhatalmazása alapján a kamara illetékes testülete 

eljárása nyomán elnyert feljogosításával megkezdi a szakképzésben való 
közreműködését 

2.2. az Szt. szerinti együttműködési megállapodás alapján megvalósítja a képzésben 
résztvevő felnőtt összefüggő munkahelyi gyakorlati képzését 

2.3. tevékenységét az általános, a szakmai és a szakképzési, felnőttképzési jogszabályok 
betartásával végzi 

2.4. eleget tesz az adminisztratív kötelezettségeknek 
2.5. a képzés tárgyi, személyi feltételeit folyamatosan biztosítja a kamara előírásai alapján 
2.6. a szakképzési hatósági és a kamara ellenőreinek lehetővé teszi a szakképzési 

tevékenysége teljes vizsgálatát 
2.7. szabálytalanság gyanúja esetén aktív segítséget nyúlt a hiba, hiányosság feltárásához, 

tisztázáshoz 
2.8. a személyi, tárgyi feltételek módosulás esetén a változásokat bejelenti, és ha szükséges, 

a szakmai előkészítő program újbóli megvalósítása után kezdi el, folytatja szakképzési 
tevékenységét 

2.9. a felszámolási vagy végelszámolási eljárása megindítását vagy a rendőrségi hatósági 
engedélye felfüggesztését, visszavonását haladéktalanul bejelenti a kamarának 

2.10. az Szt. szerinti együttműködési megállapodásba foglalt képzéssel összefüggő 
költségtérítési díj meghatározásakor figyelembe veszi a kamara éves minimum és 
ajánlott díjösszegét 

3. A kamara vállalja, hogy 
3.1. a szervezetet nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartását közzéteszi 
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3.2. kérésre szakmai segítséget nyújt a szervezet számára 
3.3. a szervezet a személyi, tárgyi feltételek módosítására irányuló bejelentését fogadja, 

rögzíti, engedélyezi, és ha szükséges, a szakmai előkészítő program újbóli 
megvalósításával hozzájárul a tevékenység újraindításához, folytatásához 

3.4. a piaci lehetőségek figyelembe vételével határozza meg a képzéssel összefüggő 
költségtérítési díj éves minimum és ajánlott összegét, és közzéteszi azt a tárgyév január 
1-jéig 

4. A szervezet tudomásul veszi, hogy 
4.1. jelen megállapodást köteles e szakképzési tevékenysége folytatásának utolsó napjától 

számított öt évig megőrizni 
4.2. a jogszabályoknak a megsértése esetén a kamara a nyilvántartásában felfüggesztheti, 

nyilvántartásából törölheti, és megtiltja a 3.2. pont szerinti felirat használatát 
4.3. a kamara döntésével szemben fellebbezésnek a közigazgatási hatósági eljárás általános 

szabályai szerint van helye a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 45. §-a 
szerint 

5. A kamara tudomásul veszi, hogy  
5.1. a szervezet joga eldönteni, hogy mely felnőttképzést folytató intézménnyel köt Szt. 

szerinti együttműködési megállapodást, és mely képzésben résztvevő felnőttet fogadja a 
munkahelyi gyakorlatra 

5.2. a szervezet indoklás nélkül is kérheti a nyilvántartása szüneteltetését vagy a 
nyilvántartásból való törlését 

6. A szerződő felek, azon általuk nem várt esetre nézve, amennyiben a jelen megállapodásban 
meghatározott feladatok, kötelezettségek teljesítése során közöttük esetlegesen vitás 
kérdések merülnek fel, megállapodnak abban, hogy ezeket tárgyalásos úton rendezik. 

7. A felek rögzítik, hogy jelen megállapodást a nyilvántartás érvényességéig tartó időre kötik. 
8. Jelen megállapodás a felek cégszerű aláírása napján lép hatályba. 

Jelen szolgáltatási szerződés 2 eredetiben aláírt példányban készült, amelyből 1 példány a 
kamarát, 1 példány a szervezetet illeti. Szerződő felek jelen okirat aláírásával elismerik a 
szerződés e pontban írt példányainak átvételét. 
A szerződő felek ezen két oldalból álló megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
Kelt,  
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szervezet kamara 

 


