
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 
Szakmai Kamara 

1132 Budapest, Kádár u. 13. 
Telefon: +36 (1) 220-5690 - Fax: +36 (1) 220-8921. 

 
 
 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara  

a komplex szakmai vizsga kamarai bizottsági tagi névjegyzékéről szóló szabályzata 
 
A szakmai és vizsgakövetelményben szereplő magánbiztonsági szakképesítések megszerzésére 
irányuló képzések esetén szakmai kamarai jogkört gyakorlóként, valamint a szakmai 
vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szervezetként a Kamara  

- a 2005. évi CXXXIII. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 
szabályairól szóló törvény 38. § d) pontja, 

- a 20/2013. (V. 28.) BM rendelet 7.2. pontja felhatalmazása alapján, továbbá 
- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényre, 
- az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának 

eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletre, 
- a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletre 

tekintettel  
a következő szabályzatot  alkotja. 
 

I. A szabályozás hatálya, érvényessége 
 

1. A szabályozás az alábbi szakképesítések megszerzésére irányuló komplex szakmai 
vizsgáztatására vonatkozik: 
 

32 861 01 Személy- és vagyonőr 

52 861 01 Biztonságszervező 

52 861 06 Magánnyomozó 

33 861 04 Testőr 

33 861 03 Mechanikus vagyonvédelmi szerelő 

33 861 01 Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő 

33 861 02 Kutyavezető-vagyonőr 

 
2. A szabályozás a komplex szakmai vizsgák vizsgabizottsági tagjai közül a kamara 

képviseletében közreműködő vizsgabizottsági tagra vonatkozik.  
3. A szabályozás országos (hatályú) érvényű. 
4. A szabályozás a szabályzat jóváhagyásának napjától hatályos, visszavonásig. 

 
II. A névjegyzék és ennek összeállítása 

 

5. A névjegyzék területi bontásban tartalmazza a vizsgabizottsági tagok személyes adatait 
(név, születési név, születési hely, idő, anyja születési neve, állandó lakcíme, levelezési 
címe, munkahelye), szakirányú végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését és 
elérhetőségeit. 

6. A névjegyzéket – a jogszabályban előírt szerkezetben - a kamara elnöke az állami 
szakképzési és felnőttképzési szerv rendelkezésére bocsátja az országos szakképzési 
névjegyzék részét képező vizsgabizottsági névjegyzéken való szerepeltetés érdekében.  

7. A névjegyzéket a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Képzési 
és Minősítő Testülete (a továbbiakban: KMT) állítja össze (tartja karban) a területi 
szervezetek közreműködésével.  
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8. A kamara területi szervezeteinek elnöksége határozatban hozott döntése ellen a 
panaszos a KMT-hez fordulhat 15 napon belül. A KMT 8 napon belül dönt, a döntése ellen 
további jogorvoslatnak nincs helye. 

9. A névjegyzékre kerülés folyamata: 
9.1. A kamara területi szervezetei a korábbi szabályzat szerint pályázott és 

jogot nyert személyeket nyilatkozatra kéri (az új szabályzat megküldése 
mellett), hogy a megváltozott feltételek között is vállalják-e a 
vizsgabizottsági közreműködést.  Ha a nyilatkozat pozitív, és a területi 
szervezet elnöksége elégedett az eddigi teljesítménnyel, a személyt a helyi 
névjegyzék jelölt listájára teszi. Ha nem elégedett, visszavonja a jogát, és a 
fellebbezés módjának közlése mellett értesíti erről a személyt.  

9.2. Ha az új feltételeknek a jogot nyert személy nem kíván megfelelni, vagy az 
elnökség visszavonta a jogát, a vizsgabizottsági tagság eljárási díja 
visszajár. 

9.3. A területi szervezet elnöksége további vagy pótjelöltek bevonása 
érdekében úgynevezett meghívásos pályázatot bocsáthat ki 2013-ban - 
elsősorban olyan személyek részvételének a szorgalmazására, akik a 
vagyonvédelmi vállalkozásoknál tényleges munkát végeznek. 

9.4. A helyi jelölésről a területi elnökség dönt.  A benyújtott bizonyító iratokat 
és a jelöltlistát a szervezet megküldi a KMT számára.  

9.5. 2014. január 1-jétől a KMT ír ki pályázatot1 a vizsgabizottsági 
névjegyzékre kerülésre - szükség szerint (évente vagy félévente). Az első 
kiírás 2014. augusztus végéig jelenik meg.  

9.6. A jelöltlistára került személyeknek felkészítésen kell részt venniük, és 
minimumvizsgát tesznek a felkészültségük igazolásául. A felkészítést és a 
vizsgát (minden évben legalább egyszer) a KMT szervezi, és valósítja meg. 
A felkészítés elmulasztása vagy az eredménytelen éves vizsga a 
jelöltlistáról való törlést, illetve a névjegyzéken való inaktiválást vonja 
maga után.  

9.7. Az eredményes vizsgát tett személy „minősített vizsgáztató” igazolványt 
kap a KMT-től, és a kamara elnöke gondoskodik a hivatalos állami 
szakképzési névjegyzéken való szerepeltetéséről. Az igazolvány két évig 
érvényes, 2015-től hároméves hatályú. 

9.8. A pályázó jelölttel szembeni követelmények: 
9.8.1. Képesítési előírások: a szakmai elméleti tantárgyak 

oktatásához vagy a gyakorlati képzés ellátásához 
jogszabályban előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel 
rendelkezik. Ezek ellenőrzése a jelölő területi szervezet 
megbízott szakemberének a feladata.  

9.8.2. Legalább kétéves folyamatos kamarai tagsági viszony. 
9.8.3. Az eljárási díj megfizetése. 2014. január elsejétől átutalással a 

kamara országos szervezetének bankszámlájára a kamara 
alapszabályában előírt összegben. (A jelöltlistáról való törlés 
esetén a díj visszajár.) 

9.9. Az itt nem szabályozott kérdésekben a korábbi kamarai szabályzat 
előírásai érvényesek. 

10. A névjegyzéken szereplő személy kötelességei: 
10.1. Az új komplex szakmai vizsga jogszabályai szerint végzi a vizsgabizottsági 

tevékenységét.  
10.2. A nem jogszabályban előírt további teendői:  

10.2.1 A magánbiztonság minősítő rendszerének 1. fejezetében a 2.2.3.1. 
és a 3.1. pont alatt szereplő elvárásoknak való megfelelés (a 

                                                           
1 Pályázati felhívás és dokumentumai: 1. számú melléklet 
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munkahelyi gyakorlati képzés megvalósulásának ellenőrzése, és 
ennek dokumentálása) 

10.2.2 A komplex szakmai vizsga gyakorlati feladatainak a továbbítása a 
KMT-hez a vizsgát követő öt napon belül 

10.2.3 Jelentési, válaszadási kötelezettségének eleget kell tennie, amikor 
a vizsgatapasztalatairól a KMT információt kér elemzési, mérési 
céljai szerint.   

102. A névjegyzéken szerepeltetés érvényességének a megszűnése: 
102.1. Megszűnik a személy kérésére (vagy halála esetén) 
102.2. Megszűnik, ha a személy a vizsgáztatásra vonatkozó jogszabályt 

megsérti  
102.3. Megszűnik, ha a személy méltatlanná válik a vizsgabizottsági 

tagságra azzal, hogy tevékenysége során nincs tekintettel a 
magánbiztonság humán fejlesztésére vonatkozó kamarai 
elvárásokra 

102.4. Megszűnik, ha a személy névjegyzékre vétele bármely feltétele 
már nem áll fenn (kamarai tagság, felkészítésen való részvétel, 
eredményes vizsga) 

102.5. Megszűnik, ha a kamara területi szervezetének elnöke 
határozatban kezdeményezi a KMT-nél a személy inaktiválását a 
névjegyzéken. 
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1. számú melléklet 

 
Pályázati felhívás 

 
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Képzési és Minősítő Testülete pályázatot hirdet a komplex szakmai vizsgák kamarai 
vizsgabizottsági tagi névjegyzékbe történő felvételéhez 

 
 
A szakképzéssel összefüggő jogszabályok és a komplex szakmai vizsga kamarai bizottsági tagi 
névjegyzékéről szóló kamarai szabályzat alapján a Képzési és Minősítő Testület pályázatot 
hirdet olyan szakemberek toborzására, akik meg tudnak és meg kívánnak felelni az alábbi 
feltételeknek. 

- Képesítési előírások: a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához vagy a gyakorlati képzés 
ellátásához jogszabályban előírt szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkeznek  

 
A képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és 
tanári szakképzettség vagy 
a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és 2 
éves oktatói gyakorlat vagy 
a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és 
legalább 1 év, szakirányú szakmai gyakorlat vagy 
legalább a képzés szakirányának megfelelő középfokú végzettség 
és 3 év szakirányú szakmai gyakorlat. 

 
- Legalább kétéves folyamatos kamarai tagsági viszony. 
- Részt vesz a kötelező felkészítésen, és eredményes minimumvizsgát tesz. 
- Vizsgabizottsági tevékenységüket a jogszabályi és kamarai előírások alapján végzi. 
- Az eljárási díjat megfizette átutalással a kamara országos szervezetének bankszámlájára 

(10200971-21524631-00000000) a kamara alapszabályában előírt összegben (12 000 
forint). 

 
A pályázaton való részvétel módja: 
A kitöltött adatlap és az aláírt nyilatkozatok elektronikus és postai eljuttatása a lakcím szerinti 
területi kamarai szervezet elnökének.  
 
Az elbírálás menete:  
A kamarai területi szervezet jelöltlistára veszi a pályázót a megfelelőség elbírálása nyomán. 
A kamara Képzési és Minősítő Testülete befogadja a pályázatot.  
A jelölt felkészítésen vesz részt, és minimumvizsgát tesz. 
A Képzési és Minősítő Testület „minősített vizsgáztató” igazolványt bocsát ki. 
A kamara elnöke gondoskodik az új vizsgabizottsági tag hivatalos állami szakképzési 
névjegyzéken való szerepeltetéséről. 
 
A pályázat beadásának határideje: 
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Pályázati adatlap 
 
 

A pályázó neve  
A pályázó születési neve  
Születési helye  
Születési ideje  
Anyja születési neve  
Lakcíme  
Értesítési címe (ha a lakcímtől eltérő)  
E-mailcíme  
Telefonszáma  

Végzettsége, szakképzettsége, 
szakképesítése 

 
 
 
 

Munkahelye  
Tudományos fokozata  
Kamarai azonosítószáma  
Folyamatos kamarai tagsága kezdete  

 
Jelentkezem az alábbi szakképesítések komplex szakmai vizsgáinak kamarai vizsgabizottsági 
tagi névjegyzékbe történő felvételre. 
 

 
igen  nem  

32 861 01 Személy- és vagyonőr   

52 861 01 Biztonságszervező   

52 861 06 Magánnyomozó   

33 861 04 Testőr   

33 861 03 Mechanikus vagyonvédelmi szerelő   

33 861 01 Elektronikus vagyonvédelmi 

rendszerszerelő 

  

33 861 02 Kutyavezető-vagyonőr   

 
 
Kelt,     
 

……………………………………………… 
aláírás 

 
Csatolandó/szkennelt függelékek: 

1. Végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló iratok 
2. Szakmai önéletrajz (referenciát adó személy elérhetőségének a megjelölésével) 
3. A pályázati eljárási díj megfizetésének igazolása.  
4. Nyilatkozat 
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Nyilatkozat 

 
 
 
Alulírott, …………………………………. (név) 
az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 

1. A jogszabályoknak és a kamarai előírásoknak megfelelően végzem a vizsgabizottsági 
tevékenységemet. 

2. Tudomásul veszem, hogy a névjegyzéken való szerepleltetés feltétele a folyamatos 
kamarai tagsági viszonyom. 

3. Tudomásul veszem, hogy a pályázati adatlap adataiban és a csatolt függelékeiben 
bekövetkezett változásokat a Képzési és Minősítő Testületet – a változás 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül – írásban be kell jelentenem. Kirendelés 
esetén, soron kívüli bejelentési kötelezettségem van. 

4. Nyilatkozom arról, hogy pályázatom sikeressége esetén az előírt felkészítéseken részt 
veszek, és tudomásul veszem, hogy vizsgára csak ezek teljesítését követően rendelhetnek 
ki. 

5. Hozzájárulok ahhoz, hogy a kamara szervezeti egységei és az állami szervek cél szerint 
kezeljék a személyes adataimat, és a szükséges azonosítóimmal együtt azok bekerüljenek 
a hivatalos állami szakképzési névjegyzékbe, amíg a vizsgabizottsági tagi jogom 
(mandátumom) érvényes.   

6. Tudomásul veszem, hogy nem lehetek kamarai vizsgabizottsági tag a jogszabályban 
meghatározott érintettségem esetén: ha a vizsgacsoportban szereplő vizsgázó 
oktatásában vagy a vizsgára történő felkészítésében  közvetlenül részt vettem, vagy ha a 
vizsgázónak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja 
szerinti közeli hozzátartozója vagy hozzátartozója vagyok. 
 
 
 
Kelt, 
 
 
 

……………………………………………… 
aláírás 

 


