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Cégvezetők tájékoztatása a 68/2012. (XII. 14.) BM rendeletben 
szabályozott kötelező képzés és vizsgáztatás tervezett 

lebonyolításáról 
  

 

A Fejér megyében működő társas vagyonvédelmi vállalkozások vezetői részére 2013.02.22-
én Székesfehérvárott tartott közös tájékoztatót a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal az 
SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete, a főkapitányság oktatótermében. 
  
A tájékoztatón az előadók részéről Kárpáti Zoltán megyei elnök, Bakura Emília a kamara 
KaBiNet Oktató Kft. képzési vezetője, Csiba Károly a KaBiNet Oktató Kft. felnőttképzési 
szakértője, Dr. Papp Zsigmond r.szds. a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
Igazgatásrendészeti osztályvezetője és Szalai Zoltánné r. alez. a Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti osztályvezetője volt jelen. 
  
Kárpáti Zoltán megyei elnök az alábbiakról tájékoztatta a cégvezetőket: 

-       a 2012. évi CXX. törvény és a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet céljáról; 
-       a kamara és a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság között 

aláírt együttműködési megállapodásról; 
-       a kamara oktatói cégének, a KaBiNet Kft.-nek a képzés és vizsgáztatás 

lebonyolításában betöltött szerepéről; 
-       a megyei szervezet által tervezett képzések tervezett helyszíneiről és időpontjairól; 
-       az online képzés menetéről, a vizsgára való bejelentkezés szabályairól és 

tudnivalókról; 
-       a vagyonvédelmi vállalkozásoknak nyújtható szolgáltatásokról, nevezetesen a 

vállalkozásokhoz kihelyezhető csoportos képzés és vizsgáztatás lehetőségéről; 
-       a kamara új közfeladatairól: a panaszkivizsgálásról, a minősítési rendszerről és a 

szakmai továbbképzés bevezetéséről. 
  

Bakura Emília képzési vezető tájékoztatást adott a KaBiNet Kft. által kidolgozott „Magán-
biztonságvédelmi alapfeladatok” című képzési anyagról, majd az online felületen történő 
tanulás praktikáiról, kedvcsináló bemutatót tartott. 
  
Csiba Károly felnőttképzési szakértő a 2012. évi CXX. törvény megszületésének indokairól, 
az abban elrendelt képzés és vizsgáztatás időszerűségéről és szükségességéről, a szakma 
kitörési lehetőségét és annak elismertségét elősegítő ciklikus képzés bevezetésének 
fontosságáról informálta a jelenlévőket. 
  
Dr. Papp Zsigmond r.szds. megyei osztályvezető elmondta, hogy a rendészeti feladatokat 
ellátó személyeknek, valamint személy- és vagyonőröknek 2013.01.01-től a 2012. évi CXX. 
számú törvényben előírt alkalmazási feltételeknek kell megfelelni. Az osztályvezető úr 
végezetül felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a személy-és vagyonőri igazolvány 
kiváltásához a továbbiakban, már az év elejétől rendszeresített –postán beszerezhető – 
(mellékletben csatolt minta szerinti) hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapot 
kell használni.  
  

 
A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 

 

 
A tájékoztatóról készült híradás megtekintése (Fehérvár TV) 

  

http://www.youtube.com/watch?v=3NtMs2SNdh8&list=PLCFB3B1AB195F1569&index=2

