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Megkezdődött Fejér megyében 
a személy- és vagyonőrök vizsgáztatása 

  
  
A Mezőfalvai Zrt. Nagysismándi telephelyének nagytermében 2013.05.14-én került sor a 68/2012. 
(XII.14.) BM rendelet –ben szabályozott első vizsgáztatásra, melyen a megyei szervezet oktatói és 
vizsgabizottságba jelölt tagjain kívül több társmegyei szervezet képviselői is megfigyelőként jelen voltak. 
A vizsgán 25 fő adott számot tudásáról, az új ismeretekről, a támadáselhárító eszközök szakszerű és 
jogszerű használatáról. Az elméleti és a gyakorlati vizsgaanyagból jól felkészített és felkészült 
vagyonőrök mindannyian sikeres vizsgát tettek. A kiadott tanúsítvány feljogosítja a levizsgázottakat 
arra, hogy további öt évig folytathassák a vagyonvédelmi szakmai tevékenységüket. (A vizsgáról 
készült képeket GALÉRIÁNKBAN megtekintheti.) 
  

A Mezőfalvai vizsgáztatással megkezdődött és folyamatossá vált Fejér megyében is, a 
személy-és vagyonőrök vizsgára való felkészítése és vizsgáztatása.  

  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felkészítésre és a vizsgáztatásra csak azok jelentkezhetnek 

be, akik regisztráltak a www.kabinetedu.hu Internetes oldalon és a képzés díjának befizetéséről 
visszaigazolást kaptak.  
  
Az alábbiakban tájékoztatjuk május-június havi felkészítési és vizsgaidőpontokról. 
  
  
I.)            A vizsgára való felkészítés helyszíne: 

Dunaújváros, Római krt. 47-49; Rudas Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium  
Időpontja: 2013. május 28-a 14 óra 

  
Vizsgára való felkészítést a továbbiakban igény szerint szervezzük. Ezért kérjük, hogy jelezze a megyei 
szervezetünk részére írásban (e-mail: fejer@szvmszk.hu; vagy faxon: 22/504-936) amennyiben a 
képzési díjat már befizette és szeretne vizsgára való felkészítő konzultáción részt venni. 
  
  
II.)           Vizsgaidőpontok és helyszínek: 

  
  

1.)   2013. június 04-e (kedd) 9 óra Székesfehérvár 

Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 2/E ;  IQ-Start Alkalmasság vizsgáló és Biztonsági Tanácsadó 
Kft. 

2.)   2013. június 06-a (csütörtök) 9 óra Székesfehérvár 

Székesfehérvár. DENSO 

3.)   2013. június 11-e (kedd) 9 óra Bicske 

Bicske, Kossuth tér 20. Művelődési Központ  
4.)   2013. június 12-e (szerda) 9 óra Mór 

Mór, Szent István tér 9. szám; Radnóti  Miklós Általános Iskola 

5.)   2013. június 18-a (kedd) Sárbogárd  
Sárbogárd, Légió 2000 Kft. Ady Endre u. 29. 

  
 
A vizsgákra a www.kabinetedu.hu oldalra belépve tud bejelentkezni. 
  
        Kárpáti Zoltán 

        megyei elnök 
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