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OKTATÁS 
 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet Oktatási Szakcsoportja 
 

2010. március 23. (kedd) Dunaújvárosban  
és  

2010. március 25. (csütörtök) Székesfehérváron 
 

a vagyonırök részére szakmai továbbképzést tart, az alábbiak szerint: 
 
 
A továbbképzés helye:  
1.) Dunaújváros, Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara; Dunaújváros, Latinovits 

Zoltán u. 10. 
2.) Székesfehérvár, SZÜV. irodaház; Székesfehérvár, Gyümölcs utca 38. 2. emelet 4. számú 

tanterem 
 
A továbbképzések témái: 
 
14-1445 óra között 

Az elıadás címe: Alba Pláza ırzés-védelmének megszervezése, mőködtetése, a 
vagyonırökkel szembeni követelmények. A vagyon elleni cselekmények jellemzıi, 
elkövetésének módjai, azok megelızése, felderítése 
Elıadó: Wéninger Sándor Alba Pláza mőszaki igazgató, biztonsági vezetı 
 

15-1545 óra között 
Az elıadás címe: A rendıri ellenırzések tapasztalatai, az áruházak és bevásárlóközpontok 
ırzés-védelmének ellátásával kapcsolatban. Az ırzés-védelem sajátosságai, az intézkedések 
szakszerősége, jogszerősége. Elvárt követelmények a biztonsági ırség tagjaival szemben, 
jogosultságaik. 
Elıadó: Földesi Krisztina r. alez Fejér megyei Rendır-fıkapitányság bőnmegelızési 
osztályvezetı-helyettes 
 

16-1645 óra között 
Szituációs gyakorlatok: Áruházi intézkedések gyakorlati bemutatása 
Gyakorlatokat vezeti: Makovi György és Dániel Imre az SZVMSZK Fejér Megyei 
Szervezete Oktatási Szakcsoport tagjai 

 
A szakmai elıadáson résztvevı kamarai tagok - a továbbképzésen való részvétel 
igazolásra szolgáló - oklevelet kapnak! A szakmai továbbképzéssel kapcsolatban 

további információ a 22/504-935-ös telefonszámon kérhetı. Jelentkezni a képzésre 
a mellékelt lapon lehet. 

 



Személy-, Vagyonvédelmi és 
Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Fejér  Megyei  Szervezete 
S z é k e s f e h é r v á r , Horvát István u. 14. 

Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf:225 
Telefon /Fax : 00-(36)-22-504-935, Fax :00-(36)-22-504-936; 

 Email: fejer@szvmszk.hu; Web: www.szvmszk.hu 
 

JELENTKEZÉSI LAP  

szakmai továbbképzésre 
 
Továbbképzésre jelentkezı/jelentkezık neve és kamarai nyilvántartási száma:  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………….…………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………….…………… 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………….…………… 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
 

………………………………………………………………………………….…………….. 
 
 
Ezúton jelentkezem/jelentkezünk az SzVMSzK. Fejér Megyei Szervezete által 
szervezett szakmai továbbképzésre: 
 
� I. 2010. március 23. Dunaújváros 

A szakmai továbbképzésen elıreláthatólag résztvevı személyek száma: 

……  fı 
 

� II. 2010. március 25. Székesfehérvár 

A szakmai továbbképzésen a cég részérıl elıreláthatólag résztvevı személyek száma:   

……  fı 
 

A jelentkezési lapokat postán, faxon vagy e-mailben, legkésıbb 2010. március 22-ig kérjük visszaküldeni! 

 
Dátum: …………………………….. 

……………………………………….. 
         aláírás 
 

……………………………………….. 
              telefonszám 


