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Pályázati felhívás 
  

  

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei 
Szervezete (továbbiakban: Kamara) pályázatot hirdet azon oktatási intézmények 
részére, akik az alábbiakban közölt feltételek mellett vállalják a Biztonsági őr 
alapképzésre ráépülő: fegyveres biztonsági őr (OKJ 31-861-01-0001-31-02); bankőr 
(OKJ 31-861-01-0001-31-01); pénzszállító (OKJ 31-861-01-0001-31-05) és 
rendezvénybiztosító (OKJ-31-861-01-0001-31-06) szakvizsgákra tanfolyam keretén 
belüli felkészítést. 

  
A pályázatban résztvevők köre 

  
A Kamara elnökségének döntése szerint, jelen pályázatát felnőtt iskolarendszeren kívüli oktatással 
foglalkozó intézmények részére írta ki.  
  
A pályázaton azok vehetnek részt, amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak: 

 rendelkeznek érvényes működési engedéllyel (cégkivonattal),  

 a Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásában szerepel,  

 székhelyük Fejér, Győr – Moson – Sopron vagy Veszprém megyében van,  

 kidolgozott és engedélyezett szakképesítési programmal rendelkeznek,  

 vállalják a tanfolyamok indítását az év/hó/nap bármely szakában, Fejér megye területén,  

 megfelelő oktatási anyaggal rendelkeznek, azok megtekinthetők.  

  
A pályázatok formai követelményei 

  
A pályázat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza: 

 a kitöltött adatlapot;  

 az oktatási intézmény alapító okiratának (működési engedélyének) másolatát, (cégkivonat 30 
napnál nem régebbi);  

 a pályázó oktatási intézmény szakmai profiljának és tevékenységének rövid összefoglalását, 
különös tekintettel annak bemutatására, hogy a pályázattal megvalósítandó továbbképzési 
programnak milyen szakmai háttérrel, tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik (oktatási 
referenciák amennyiben van);  

 az OKJ képzési program leírását – ami bármikor megtekinthető –, annak szakmai
 indokolását, kapcsolódó dokumentációját (pl. részletes program, közreműködő
 partnerek stb.);  

 a részletezett és alátámasztott költségvetést, a saját és egyéb források bemutatásával;  

 a pályázati programot megvalósítók tömör szakmai életrajzát;  

 a pályázati program megvalósításáért felelősséget vállaló vezető (igazgató) nyilatkozatait 
és cégszerű aláírását;  

 közhitelű igazolást arról, hogy az ajánlattevőnek nincs köztartozása, illetve az ajánlattevő 
gazdasági társaság, nem áll felszámolás alatt;  

   
Pályázni mind a négy ráépülésre (Bankőr, Pénzszállító, Fegyveres Biztonsági őr, Rendezvénybiztosító) 
egyben, vagy külön-külön is lehet. 
  
  
A pályázatot könnyen áttekinthető és kezelhető formában, a fenti dokumentumok sorrendjében 
összefűzve 3 példányban kell benyújtani.  
A hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság hiánypótlásra 
felszólíthatja.  
A bíráló bizottság a pályázókat személyesen meghallgatja és az oktatási szakképzési programokat, 
illetve az oktatási anyagokat megtekintheti a meghallgatás alkalmával. 
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A pályázatok elkészítésének tartalmi követelményei 
  

A pályázati célra benyújtandó projektre érvényes követelmény a konkrétság, a tömörség és a 
gyakorlatiasság. A pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósítandó program leírását, a megvalósítás 
cél- és eszközrendszerét, a megvalósítás ütemét és egyes műveleti fázisait, helyét és időtartamát. A 
tömörség a pályázat elbírálásához szükséges és elégséges információkat feltételezi. A gyakorlatiasság 
a pályázati program megvalósíthatóságát hivatott bizonyítani. A pályázó bemutathat szakmai 
referenciákat, eredménydokumentációkat is. 

  
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 20-a 10.00 óra 

  
A pályázatokat 3 példányban, a megjelölt határidő szerint, lezárt csomagolásban, kell eljuttatni a 
Kamara címére: 

SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete,  
8000 Székesfehérvár, Horvát István u. 14. 

  
Egy pályázati csomag csak egy pályázati program dokumentációját tartalmazhatja.  

  
  

A pályázatok elbírálása 

  
A pályázatokat egy Fejér megyén kívüli külső szakértői bizottság bírálja el, az elutasító határozatok ellen 
fellebbezni nem lehet. A döntéseket a Kamara a beérkezést, illetve a pályázati határidőt követő 15 
munkanapon belül meghozza, s arról az érintetteket írásban értesíti. A nyertes pályázóval vagy 
pályázókkal, a Kamara szerződést köt az oktatás megvalósítására. 
  

A pályázati programmal kapcsolatos egyéb információk a 22/504-935 és 70/382-8320-es 
telefonon, 08-16 óra között Kárpáti Zoltán titkártól kérhető. 

  

Sikeres pályázást kíván az: 

SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége 

 


