
   2. számú melléklet  
 
 

 
 

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA 

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi 
gazdálkodó szervezetek a Személy- és vagyonőr (32 861 

01)/Magánnyomozó (52 861 06) szakképzésben 
működtetendő összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlatban 

való közreműködésére feljogosító eljárásához 
 

MINSZAB-1 kódszámú pályázati adatlap 
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1. A PÁLYÁZÓ ADATAI  
(Cégkivonat, alapító okirat EVA/SZJA – bevallásban szereplő adatok alapján) 
 

1.1. A pályázó teljes neve:  
 

1.2. A pályázó rövidített neve:  
 

1.3. Gazdálkodási forma1:  
 

1.5. Adószám:  
 

1.6. Bankszámlaszám:  
 

1.7. Statisztikai szám:  
 

1.8. Bírósági/kormányhivatal nyilvántartásba 
vétel időpontja: 

 

 
1.9. Cégjegyzékszám/EV-szám:  

 
1.10. A főtevékenység TEÁOR-száma és 
megnevezése:   

 

 
1.11. A pályázó székhelye: 
      Ország Magyarország 
      Megye:  
      Település:       
      Irányítószám:  
      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)  
      Házszám  

 
1.12. A pályázó postacíme:  
      Megye:  
      Település:       
      Irányítószám:  
      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)  
      Házszám:  
      Postafiók irányítószám:  
      Postafiók:  
      Honlap:  

 
1.13. A pályázó telephelye 1.: 
      Ország Magyarország 
      Megye:  

                                                             
1
 A gazdálkodási formakód azonos a statisztikai számjelen belül a 13-15. számjeggyel. A gazdálkodási formakód 

a KSH elnökének a 9027/1993. (SK.13.) KSH közleménye alapján határozandó meg. Például 113 Korlátolt 

felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 212 Betéti társaság, 231 Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező 

egyéni vállalkozás 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján 
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      Település:       
      Irányítószám:  
      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)  
      Házszám  
      A pályázó telephelye 2.: 
      Ország Magyarország 
      Megye:  
      Település:       
      Irányítószám:  
      Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)  
      Házszám  

 
1.14. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai 
       Név 1.:  
       Beosztás:  
       Telefon:  
       Mobil:  
       Fax:  
       e-mail:  
       Név 2.:  
       Beosztás:  
       Telefon:  
       Mobil:  
       Fax:  
       e-mail:  
       Név 3.:  
       Beosztás:  
       Telefon:  
       Mobil:  
       Fax:  
       e-mail:  

 
1.15. Kapcsolattartó szakképzésért felelős személy adatai 
       Név:  
       Beosztás:  
       Telefon:  
       Mobil:  
       Fax:  
       e-mail:  

 
1.16. Általános statisztikai állományi létszám (fő) 
Az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy 
munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes 
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám 
esetén lefelé kerekítve 

             

 
1.17. Kamarai vállalkozási nyilvántartás 
1.17.1. Kamarai azonosítója              
1.17.2. Kamarai nyilvántartási díjat 
megfizetett-e a pályázat benyújtásának 
évében? 

igen/nem 
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2. A PÁLYÁZAT ADATAI  
 

2.1. A képzésben résztvevők (egy időben 
befogadható) száma átlagosan 

 

 
2.2. A képzésben résztvevők számára (egy 
időben rendelkezésre álló) felállítási 
helyek/munkahelyek száma átlagosan 

 

 
 

2.3. A gyakorlati képzést engedélyező 
megbízóinak száma átlagosan 

 

2.3.1. A gyakorlati képzést engedélyező 
megbízók létesítményeiben/rendezvényein 
foglalkoztatott személy- és vagyonvédelmi 
tevékenységet folytató munkavállalóik/egyéni 
vállalkozóik száma 

 

 
2.4. A pályázó mely megyékben fogadja a 
képzésben résztvevőket? 

 

 
2.5. A pályázó mely településeken fogadja a  
képzésben résztvevőket? 

 

 
2.6. A pályázó folytat-e rendszeres 
munkahelyi képzést/tréninget a 
munkavállalóinak, szerződött egyéni 
vállalkozóinak? 

igen/nem 

 
2.7. A pályázó működtet-e tanúsított 
minőségbiztosítási rendszert? 

igen/nem 

2.7.1. Ha igen, melyet?  
2.7.2. A tanúsítás időpontja:  

 
2.8. A csoportos foglalkozások megtartására 
alkalmas oktatóteremmel rendelkezik-e? 

igen/nem          

2.8.1. A helyiség(ek) címe: 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

2.8.2. A helyiség(ek) felszereltsége2 1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

 
2.9. A jelölt szakoktatók3 száma  

                                                             
2
 méret (négyzetméter), székek, asztalok száma, projektor?, számítógép?, tábla?, fénymásoló?, nyomtató?, 

mosdók? 
3
 A jelölés feltétele: minimum ötéves vagyonvédelmi gyakorlat, oktatói, tréneri tapasztalat, iskolai végzettség: 

legalább érettségi, szakképesítés: legalább biztonságszervező, kamarai tagsági viszony. 
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3. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 
 
3.1. A szervezet története. (Mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban bekövetkezett 
változásokat dátummal együtt!) 
 
 

 
 
3.2. A szervezet piaci helyzete, szolgáltatásai. (Mutassa be röviden a vagyonvédelmi 
ágazatban betöltött szerepét, tevékenysége kiterjedtségét területileg és szakmai 
specifikáció tekintetében!)  

  
 

 
3.3. A szervezet céljai és fejlődési lehetőségei. (Ismertesse, amennyiben lehetséges, 
számszerűen, a szervezet céljait! ) 
 
 

 
3.4.  Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a szervezet 3.3. pontban leírt 
céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez?  

 
 

 
3.5. A szervezet képzési gyakorlata. (Mutassa be, a szervezet milyen rendszerességgel és 
formában gondoskodik a munkatársak szakmai fejlesztéséről!) 
 
 

  
3.6. A szervezet részvétele a szakképzésben. (Mutassa be, mi indokolja e pályázaton való 
részvételét!) 
 
 

 
 
 
Kelt,  
 201..   

 
 

PH. 
 
 
 

cégszerű aláírás 
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A pályázat beadását tudomásul vettem, támogatom: 
 

Kelt,  
 2013   

 
 

PH. 
 
 
 

a pályázó székhelye szerint illetékes területi kamara 
 cégszerű aláírás 

 
 
 
Csatolandó függelékek: 

1. Aláírási címpéldány(ok) (eredeti) 
2. A rendőrség által a 2005. évi CXXXIII. törvény alapján kiadott működési engedély 

(másolat) 
3. A pályázati eljárási díj megfizetésének igazolása. (A díj 50 000 forint, amely magában 

foglalja a nyilvántartásba vétel teljes eljárási költségét és egy szakoktató kiképzését. 
Minden további szakoktató felkészítése egyenként tizenötezer forintban kerül.) 
 
 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
kedvezményezett számlaszáma: 10200971-21524631-00000000 

közlemény: MINSZAB-1 kódszámú pályázat 

 


